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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte: Sol·licituds per part dels Grups Parlamentaris de les Corts de còpia de documents obrants en
expedients d'investigació d'aquesta Agència.

Molt excel·lent senyor President:
L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció en la Comunitat Valenciana, ha rebut,
en els últims mesos, reiterades sol·licituds de documentació subscrites per Grups Parlamentaris
de les Corts, totes elles en relació amb procediments d'investigació que es troben en tramitació en
la pròpia Agència, o interromputs i en conseqüència estan sent de coneixement de l'ordre
jurisdiccional penal.
Se citen a continuació les sol·licituds de documentació registrades d'entrada en l'Agència fins al
moment:
1. Sol·licitud núm. 1.546, presentada pel Grup Parlamentari Popular en data 10 de setembre
de 2019. S'adjunta com a document núm. 1.
2. Sol·licitud núm. 4.693, presentada pel Grup Parlamentari Popular en data 20 de març de
2020. S'adjunta com a document núm. 2.
3. Sol·licitud núm. 5.500, presentada pel Grup Parlamentari Popular en data 10 de juliol de
2020. S'adjunta com a document núm. 3.
4. Sol·licitud núm. 6.827, presentada pel Grup Parlamentari Popular en data 23 de desembre
de 2020. S'adjunta com a document núm. 4.
5. Sol·licitud núm. 7.908, presentada pel Grup Parlamentari Popular en data 3 de febrer de
2021. S'adjunta com a document núm. 5.
Sobre aquest tema cal recordar que la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de
creació d'aquesta Agència, aprovada pel propi parlament valencià en ús de les seues potestats
d'autogovern, en el primer dels seus preceptes, disposa que l’Agència és una entitat que queda
adscrita a les Corts, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de
les seues finalitats, que actua amb independència en l'exercici de les seues funcions, sobre les
quals exerceix facultats d'investigació, de conformitat amb els seus articles 3 (àmbit d'actuació
subjectiu) i 4 (finalitats i funcions), amb les potestats d'investigació i inspecció relacionades en el
seu article 6 i seguint el procediment d'investigació al qual es refereixen els articles 11 i successius
d'aquesta Llei.
Aquestes regles del procediment d'investigació de l'Agència, contingudes en els articles 11 i
següents de la Llei 11/2016, són precedides per unes altres que consagren l'existència de
determinats principis que han de regir els tràmits que conformen aquest procediment fins a
la conclusió de les actuacions d'investigació i l'emissió de l'informe final d'investigació.
Així, en tals articles precedents a la regulació d'aquest procediment, es consagra el deure de
col·laboració del personal al servei de les entitats públiques, dels càrrecs públics i dels
particulars, incorrent en responsabilitat els qui impedisquen o dificulten l'exercici de les funcions de
l'Agència (article 7 apartats 2 i 3 Llei 11/2016), el principi de confidencialitat havent d'assegurar
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en tot cas la reserva de les actuacions per a evitar perjudicis a la persona o entitat investigada i
com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment administratiu o jurisdiccional que puga iniciar-se
(article 8.1 Llei 11/2016), el deure de secret del personal de l'Agència sota pena de
responsabilitat disciplinària (articles 8.2 i 29.1 Llei 11/2016), la protecció de dades (article 9 Llei
11/2016), i les lògiques (i constitucionals) garanties procedimentals com són el dret a la
defensa i el dret a la presumpció d'innocència de les persones investigades (article 10 Llei
11/2016).
Dit això, ha de recordar-se que la voluntat expressa i inequívoca del legislador valencià, en crear
aquesta Agència, era i és que no forme part del govern valencià (executiu) ni del seu sector
públic vinculat.
La referida Llei de creació de l'Agència és una llei especial i posterior al Reglament de les Corts
Valencianes, en concret posterior al redactat del seu article 12, apartat 2, que ha sigut i és cita
habitual quan els diputats o diputades requereixen, legítimament, en l'exercici de la seua funció
de control al govern, documentació de les Conselleries o de les entitats públiques dependents
d'aquestes; fet que ve a ser avalat per les referències expresses, en el context d'aquest apartat 2,
al “Consell”, com pot veure's en els apartats concordants a aquest del propi article 12 (apartats 1,
3 i 4).
Ha d'afirmar-se, doncs, amb rotunditat, que és la Llei 11/2016, i no el Reglament de les Corts, la
que estableix la naturalesa jurídica de l'Agència, les seues funcions i els principis i procediments
que regeixen les relacions entre aquesta i les Corts Valencianes.
Cal recordar en aquest punt, als diputats i diputades de les Corts, a través del seu president i amb
tot el respecte, que és la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, la que fixa,
específicament, els canals a través dels quals aquesta ha de rendir comptes a les Corts i, per tant,
als seus diputats i diputades i als seus grups parlamentaris, a saber:
a) La Memòria anual (article 22 de la Llei 11/2016), que és traslladada a les Corts i en la qual
l'Agència dona compte de les actuacions desenvolupades durant l'any anterior en l'àmbit de les
seues funcions.
Juntament amb el trasllat de la Memòria anual, l'Agència sol·licita a les Corts la compareixença del
seu director davant la comissió parlamentària corresponent, per a explicar la mateixa i respondre a
les preguntes que per part dels diputats i diputades presents se li realitzen.
b) En segon lloc, cal destacar que l'Agència es relaciona amb les Corts mitjançant la comissió
parlamentària que s'establisca, corresponent-li a aquesta el control de l'actuació de l'Agència
(article 5.4 de la Llei 11/2016).
En aquest cas, la comissió parlamentària designada és la Comissió d'Economia, Pressupostos
i Hisenda, en la qual estan presents una representació proporcional de tots els grups polítics amb
representació en el parlament autonòmic, i a la qual ha d'acudir el director de l'Agència, sempre
que se li convoque, per a informar de l'estat de les actuacions de l'Agència.
Precisament la compareixença del director de l'Agència ha de realitzar-se davant tots els grups
polítics amb representació parlamentària, a fi de preservar la transparència i evitar l'ús partidista o
parcial de qualsevol mena d'informació que emane de l'Agència, regida, es recalca, pel principi de
“independència” en les seues actuacions (article 1.2 Llei 11/2016), i que es relaciona amb les
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institucions valencianes, incloses les Corts, “conforme estableix aquesta llei” (article 1.2 in fine Llei
11/2016).
c) En tercer lloc, quan concórreguen circumstàncies especials, l'Agència, d'ofici o a petició de les
Corts, podrà elaborar i presentar davant la comissió parlamentària corresponent o, en el seu cas,
davant la seua Diputació Permanent, informes especials o extraordinaris que li sol·liciten
(articles 23.1 i 16.6 de la Llei 11/2016).
d) Una altra possible via de relació entre les Corts i l'Agència és la regulada en l'article 24 de la
Llei 11/2016 en el qual es disposa que, a petició de les comissions parlamentàries, l'Agència podrà
elaborar recomanacions i dictàmens no vinculants sobre assumptes relacionats amb el frau i la
corrupció.
e) Finalment, l'Agència, sempre que siga requerida, cooperarà amb les comissions
parlamentàries d'investigació en l'elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit
d'actuació. Així mateix, el director de l’Agència acudirà a les comissions parlamentàries a les quals
siga convocat per a informar de l'estat de les seues actuacions, podent sol·licitar, quan el crega
convenient, comparéixer (article 5.4 de la Llei 11/2016).
En conseqüència, els diputats i diputades autonòmics podran utilitzar qualsevol de les avantdites
cinc vies, contemplades específicament en aquesta regulació, per a relacionar-se amb l'Agència
(entitat repetim adscrita a les Corts), i sol·licitar la informació que en el seu cas precisen.
Aquestes sol·licituds de documentació, presentades fins al moment en l'Agència i relatives a
procediments d'investigació en tràmit, alteren greument els canals que la Llei preveu i que han
sigut exposats, suposant una vulneració del principi d'independència de l'Agència Valenciana
Antifrau, perquè responen únicament a interessos partidistes i de joc polític respecte del qual les
actuacions de l'Agència són i han de continuar sent alienes.
En cas contrari, l'Agència Valenciana Antifrau, que fa un treball que és reconegut tant dins del
nostre territori com especialment fora d'aquest, en el qual es fixen altres Comunitats Autònomes
de divers signe polític, i fins i tot l'Estat espanyol en el procés que ha emprés de transposició de la
Directiva (UE) 2019/1937 de protecció dels whistleblowers, es convertiria en una mera gestoria o
oficina privada encarregada de la realització de gestions o tràmits per a l'obtenció de documents,
indicis o altres elements de prova de la comissió de possibles irregularitats, al servei dels partits
polítics que persegueixen amb això uns rèdits diferents a qual és la missió i fi última per al qual
aquesta Agència ha sigut creada.
Ha de cridar-se l'atenció sobre el fet que la pròpia Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la
Generalitat, preveu com a infracció molt greu la filtració d'informació en el curs de la
investigació quan cause perjudicis a la investigació o al denunciant (article 18.II.2.b); filtració
d'informació que bé podria produir-se si l'Agència proporciona la documentació d'un expedient en
tràmit.
D'altra banda, es fa necessari posar en coneixement de tots els diputats i diputades que, amb
subjecció estricta a la normativa d'aplicació i amb observança dels moments procedimentals
corresponents, l'Agència, després de les oportunes actuacions d'investigació, audiència a les
persones interessades i altres tràmits necessaris, elabora en tot cas, i sempre que no s'haja
interromput el seu procediment per via penal, l'informe final d'investigació; document aquest que
sí que pot ser facilitat a qualsevol diputat o grup parlamentari que ho sol·licite, i que també és
publicat en el portal de transparència de l'Agència per a coneixement general de la ciutadania,
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conforme a la normativa reguladora de la transparència i d'accés a la informació pública.
L'Agència no es nega a proporcionar la informació, sinó que això es realitza en un moment
posterior.
És per tot l'exposat, que aquest director de l'Agència Valenciana Antifrau es dirigeix al president
de les Corts, a fi que en l'exercici de la facultat prevista en l'article 31.2 del Reglament d'aqueixa
Cambra, interprete aquest d'una forma concorde al que es disposa en la Llei 11/2016, de 28
de novembre, de la Generalitat, i als principis i finalitats que inspiren la creació de l'Agència
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, donant
coneixement d'això als òrgans que corresponga.
No obstant això, mentre existisca i puga persistir entre els diputats i diputades aquesta confusió a
l'hora de sol·licitar informació a l'Agència, tenint en compte que la Cambra ha iniciat els treballs de
revisió del seu propi Reglament, es proposa al propi temps, a fi d'aclarir i evitar noves
confusions sobre aquest tema, l'addició del següent paràgraf o apartat en l'article 12 del
Reglament de les Corts Valencianes:
“Els diputats i diputades no podran sol·licitar a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la
Corrupció documentació i informes relatius a expedients d'investigació que es troben en
tramitació”.
Finalment, s'indica que aquest director queda a la seua sencera disposició per a qualsevol dubte
sobre l'assumpte que li trasllade, així com per a rendir davant Les Corts quants comptes es
precisen, en els termes que delimita la Llei.
Agraint la seua sempre atenta col·laboració i gestions, reba una cordial salutació.
València, a la data de la firma
El director de l’Agencia de Prevenció i Lluita contra el Frau
i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
Joan A. Llinares Gómez
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SERVEI D’AFERS PARLAMENTARIS

De conformitat amb l’article 12è de l’RCV, tot atenent les instruccions de l’Honrat Lletrat
Major de les Corts Valencianes, us tramet adjunta, la sol·licitud de documentació RE
número 15.517 (doc. 4.693), presentada per la diputada del Grup Parlamentari Popular Eva
Ortiz Vilella.
Així mateix, us preguem que en respondre a la petició, identifiqueu la resposta amb el
número 4.693. En aquest sentit, us comunique que el termini previst per a respondre les
sol·licituds de documentació de vint dies serà comptador des del dia en què, segons l’acord
de Mesa de 19 de març de 2020, es reprenga el període ordinari de sessions.
Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement i als efectes de la tramitació
corresponent.
València, 20 de març de 2020
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Ferran Garcia i Mengual
Lletrat director de Gestió
Parlamentària i Publicacions
(P.D. Resolució del Lletrat Major de 9/7/2019, BOCV 14/X)

SR. JOAN ANTONI LLINARES GÓMEZ
DIRECTOR DE L’AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA
EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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DOC-4

23/12/2020
20:08
2021000113
2020001022

SD núm. 6827

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

CSV (Código de Verificación
Segura)
Normativa
Firmado por
Url de verificación

IV7GETKIPAXO3GE4AF4FANKF4E

Data i hora
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CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

CSV (Código de Verificación
Segura)
Normativa
Firmado por
Url de verificación

03/02/2021
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2021000113
2021000076

IV7HQ322JZ5CYS7JU5P5AB7TKE

Data i hora
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CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

CSV (Código de Verificación
Segura)
Normativa
Firmado por
Url de verificación

IV7HWEDIBABM76HSAQAQGTSRMI

Data i hora
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