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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 

 

Assumpte: Sol·licitud número 8352. Remissió de documentació relativa a balanç de situació i 
compte de resultats i documentació de les àrees que ho componen de l'Agència, sol·licitada pel 
Grup Parlamentari Popular.  

Molt excel·lent senyor President: 

Mitjançant escrit de data 1 de març de 2021 i signat aqueix mateix dia per la il·lustre diputada 
senyora Eva Ortiz Vilella, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (Registre General 
d'Entrada en les Corts X032714 de 1/03/2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte 
de la Presidència de les Corts, «Còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació 
de les àrees que el componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, 
deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de la creació de 
l'Agència fins al 28 de febrer de 2021». 

Aquest escrit va tindre entrada en el Registre General de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Agència) el passat 10 de març de 
2021, amb el núm. 2021000250. 

En contestació a la sol·licitud de documentació número 8352, i conforme al que es disposa en el 
paràgraf segon de l'article 12.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es comunica que la 
informació requerida es troba disponible en el Portal de Transparència de l'Agència. 

A aquest efecte, es pot accedir a aquesta informació, que és susceptible de reproducció, a través 
de l'adreça electrònica https://www.antifraucv.es/portal-de-transparencia/gestio-economica/. 
En concret, accedint a la pestanya Pressupostos i dins de cada exercici, es pot consultar i imprimir 
la documentació sol·licitada que es troba integrada en l'apartat Comptes anuals.  

Així mateix, cal indicar que fins hui, l'Agència té aprovades i publicades en la seua pàgina web els 
Comptes anuals corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019. Respecte als Comptes anuals de 
l'exercici 2020, es troben d'acord amb la normativa aplicable en procés d'aprovació i una vegada 
tinga lloc aquesta, dins del termini legal corresponent, es procedirà a la seua publicació en 
l'adreça electrònica a dalt indicada.  

La qual cosa li comunique perquè en prenga coneixement i perquè s'efectue trasllat de la present 
contestació a la il·lustre diputada senyora Eva Ortiz Vilella, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Popular. 

Agraint la seua col·laboració, reba una cordial salutació. 
 

València, a la data de la firma 
El director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 

i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 
Joan A. Llinares Gómez 
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