Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears

GLOSSARI
Abús de poder: La realització o omissió de realitzar un acte, en violació de les lleis, per
un funcionari públic en l'exercici de les seves funcions, amb el propòsit d'obtenir un
benefici indegut per a si mateix o per a una altra persona o entitat.
Clientelisme: L'intercanvi de favors personals de suport polític. El clientelisme és un
sistema desigual d'intercanvi de recursos i favors en base a una relació d'explotació entre
un 'patró' qui és el més ric i/o més poderós i un 'client' qui és el menys ric i més feble,
mentre que augmenta la bretxa de gènere.
Codi de Conducta: Normes de conducta pel que fa a com comportar-se o actuar d'una
manera ètica.
Conflicte d'interessos: Un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d'un
funcionari públic, en el qual el funcionari públic té a títol privat interessos que podrien
influir indegudament en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats oficials.
Corrupció: No existeix una definició universalment reconeguda de la corrupció. No
obstant això, el que s'acorda és que la corrupció implica certes accions com el suborn,
obstrucció de la justícia, abús de funcions, ús de la posició per obtenir avantatges
indegudes i obstrucció de la justícia.
Ètica: L'intent de comprendre la naturalesa dels valors humans, de com hem de viure i del
que constitueix la conducta correcta.
Extorsió: un acte que es basa en la intimidació, la por i l'amenaça per obligar a algú a fer
alguna cosa o cooperar. Amenaça amb exposar informació perjudicial o compromesa
sobre algú per forçar la cooperació que comunament es diu extorsió. El grau de força,
intimidació o coacció utilitzat es pot utilitzar per distingir entre el suborn i l'extorsió.
Frau: L'acte de fer trampa o intencionalment enganyar a algú per tal de guanyar alguna
cosa.
Grups de pressió: Els grups de pressió poden ser un mitjà de proporcionar als governs
una valuosa informació i dades, i pot permetre als ciutadans i grups d'interès presentar els
seus punts de vista sobre les decisions públiques. No obstant això, els grups de pressió
també poden conduir a un avantatge injust per a les persones amb interessos creats i
s'associa amb el secret i el benefici il·lícit. L'interès públic corre perill quan les
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negociacions es duen a terme a porta tancada. La pressió pública està augmentant a tot
el món per posar les regulacions dels grups de pressió en l'agenda política.
Integritat: L'estricta adhesió als valors i principis morals.
Nepotisme: Aquesta és una forma de favoritisme basat en amics, familiars, coneguts i en
relacions mitjançant la qual algú en una posició oficial aprofita el seu poder i autoritat per a
proporcionar una feina o un favor especial a un membre de la família o un amic, a tot i que
ell o ella no és qualificat o no ho mereixi.
Obstrucció de la justícia: L'ús de la força física, amenaces o intimidació, o la promesa,
oferiment o la concessió d'un benefici indegut per induir a fals testimoni o obstaculitzar la
prestació de testimoni o l'aportació de proves en un procés en relació amb la comissió de
delictes tipificats d'acord amb la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.
L'ús de la força física, amenaces o intimidació per obstaculitzar el compliment de les
funcions oficials d'un funcionari de l'administració de justícia o de l'ordre en relació amb la
comissió dels delictes tipificats de conformitat amb la Convenció contra la Corrupció.
Recuperació d'actius: El retorn dels béns i actius obtinguts il·lícitament amb el propòsit
de corregir l'impacte de la corrupció. La recuperació d'actius és un element clau de la
Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció.
Rendició de Comptes: És un entorn de supervisió que garanteix el compliment de les
lleis, els procediments i els reglaments, per a la promoció de la transparència, l'accés a la
informació i la integritat pública
Responsabilitat: Un ambient de supervisió que garanteixi el compliment de les lleis,
procediments i reglaments, així com fomentar la transparència, l'accés a la informació
pública i la integritat.
Suborn: La promesa, l'oferiment o la concessió a un funcionari públic, directament o
indirectament, d'un benefici indegut que redundi en el mateix funcionari o en una altra
persona o entitat, per tal que aquest funcionari actuï o s'abstingui d'actuar en el
compliment de les seves funcions oficials. La sol·licitud o acceptació per un funcionari
públic, directament o indirectament, d'un benefici indegut que redundi en el funcionari si
mateix o per una altra persona o entitat, per tal que aquest funcionari actuï o s'abstingui
d'actuar en l'exercici de les seves funcions oficials.
Suborn actiu: El pagament o oferta, o la promesa de pagar un suborn.
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Suborn passiu: La recepció oficial o acceptar el suborn.
Transparència: Un entorn d'obertura en què l'accés i la divulgació de la informació és una
qüestió de principis i drets humans. Líders, funcionaris i aquells en el poder operen d'una
manera visible i predictible que promou la confiança i la participació. La transparència és
àmpliament entesa com una condició prèvia necessària per prevenir la corrupció i
promoure la bona governabilitat i la sostenibilitat.
Valor: Una cosa que en el que un individu o comunitat creuen val la pena i mereix ser
perseguit, promogut o privilegiat. Això pot ser una cosa (diners, menjar, art), un estat
d'ànim (pau, seguretat, certesa) o un comportament que resulta d'aquestes coses o estats
d'ànim (protegir els innocents, dir la veritat, ser creatiu).
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