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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte:  Sol·licitud  número  8241.  Remissió  de  documentació  relativa  als  expedients
administratius a tots i cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal de l'Agència,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit de data 22 de febrer de 2021 i signat aquest mateix dia per la il·lustre diputada
senyora  Eva  Ortiz  Vilella,  portaveu  adjunta  del  Grup  Parlamentari  Popular  (Registre  General
d'Entrada en les Corts X032316 de 23/02/21), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de
la Presidència de les Corts, “Còpia integra de tots els expedients administratius relatius a tots i
cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal entre la constitució de l'Agència i la
data de resposta a aquesta iniciativa, incloent-hi les bases, la documentació relativa als candidats i
a la valoració dels mèrits al·legats”.

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 2 de març de
2021, amb el núm. 2021000216.

En contestació a la sol·licitud de documentació número 8241, es procedeix a remetre informe
elaborat  a  aquest  efecte  per  l'Àrea  d'Administració,  Recursos  Humans  i  Gestió  Econòmica
d'aquesta Agència, de 31 de març de 2021, adjuntat així mateix, en format USB, la documentació
indicada en aquest.

A causa del volum de la documentació relativa a aquesta sol·licitud, així com a la necessitat de
realitzar, prèviament a la seua remissió, el seu tractament en relació amb les dades de caràcter
personal, es comunica que es farà lliurament de la resta de documentació requerida amb data
màxima de 9 d'abril.

La  qual  cosa li  comunique perquè en prengueu coneixement  i  perquè s'efectue trasllat  de  la
present contestació i de la documentació adjunta a aquesta, 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 signatura.
El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau

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

Calle Navellos, núm. 14, pta. 3. 46003 - València https://www.antifraucv.es                Tel. +34 962 787 450
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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte:  Sol·licitud  número  8241.  Remissió  de  documentació  relativa  als  expedients
administratius a tots i cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal de l'Agència,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit de data 22 de febrer de 2021 i signat aquest mateix dia per la il·lustre diputada
senyora  Eva  Ortiz  Vilella,  portaveu  adjunta  del  Grup  Parlamentari  Popular  (Registre  General
d'Entrada en les Corts X032316 de 23/02/21), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de
la Presidència de les Corts, “Còpia integra de tots els expedients administratius relatius a tots i
cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal entre la constitució de l'Agència i la
data de resposta a aquesta iniciativa, incloent-hi les bases, la documentació relativa als candidats i
a la valoració dels mèrits al·legats”.

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 2 de març de
2021, amb el núm. 2021000216.

Amb data d'ahir, 31 de març de 2021, des d'aquesta Agència i en contestació a aquesta sol·licitud
de documentació número 8241, es va procedir a remetre part de la informació requerida, la qual
va tindre entrada en el Registre de General de les Corts amb núm. X034202, de 31/03/2021.

Per la present es remet informe elaborat a aquest  efecte per l'Àrea d'Administració, Recursos
Humans i Gestió Econòmica d'aquesta Agència, al costat de la documentació, en format USB,
corresponents als expedients administratius de provisió de llocs de treball de l'Agència mitjançant
sistema de lliure designació corresponents a les convocatòries núm. 1/2018,  2/2018,  3/2018 i
3/2019, quedant, amb això, completada la documentació dels anys 2018 i 2019.

Resta el lliurament de la documentació corresponent a les convocatòries de l'any 2020, que a
causa del volum de la documentació, així com a la necessitat de realitzar, prèviament a la seua
remissió, el seu tractament en relació amb les dades de caràcter personal, serà remesa amb data
màxima de 9 d'abril.

La  qual  cosa li  comunique perquè en prengueu coneixement  i  perquè s'efectue trasllat  de  la
present contestació i de la documentació adjunta a aquesta, 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 signatura.
El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau

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

Calle Navellos, núm. 14, pta. 3. 46003 - València https://www.antifraucv.es                Tel. +34 962 787 450
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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte:  Sol·licitud  número  8.241.  Remissió  de  documentació  relativa  als  expedients
administratius a tots i cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal de l'Agència,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit de data 22 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 X032316 de 23/02/2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte
de la Presidència de les Corts, “Còpia integra de tots els expedients administratius relatius a tots i
cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal entre la constitució de l'Agència i la
data de resposta a aquesta iniciativa, incloent les bases, la documentació relativa als candidats i a
la valoració dels mèrits al·legats”.

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 2 de març de
2021, amb el núm. 2021000216.

Amb data 31 de març i  1  d'abril  de 2021,  des d'aquesta Agència i  en contestació a aquesta
sol·licitud  de  documentació  número  8.241,  es  va  procedir  a  remetre  part  de  la  informació
requerida, la qual va tindre entrada en el Registre de General de les Corts amb núm. X034202, de
31/03/2021, i núm. X034251, de 1/04/2021.

Per  la  present,  es  remet,  en  format  USB,  la  documentació  dels  expedients  administratius  de
provisió de llocs de treball de l'Agència mitjançant sistema de lliure designació corresponents a les
convocatòries núm. 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 8/2020. 

La qual  cosa li  comunique perquè en prengueu coneixement  i  perquè s'efectue trasllat  de  la
present contestació i de la documentació adjunta a aquesta, 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 signatura
El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau

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

Calle Navellos, núm. 14, pta. 3. 46003 - València https://www.antifraucv.es                Tel. +34 962 787 450  
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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte:  Sol·licitud  número  8.241.  Remissió  de  documentació  relativa  als  expedients
administratius a tots i cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal de l'Agència,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit de data 22 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 X032316 de 23/02/2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte
de la Presidència de les Corts, “Còpia integra de tots els expedients administratius relatius a tots i
cadascun dels nomenaments per lliure designació de personal entre la constitució de l'Agència i la
data de resposta a aquesta iniciativa, incloent les bases, la documentació relativa als candidats i a
la valoració dels mèrits al·legats”.

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 2 de març de
2021, amb el núm. 2021000216.

Amb data 31 de març i 1 i 9 d'abril de 2021, des d'aquesta Agència i en contestació a aquesta
sol·licitud de documentació número 8.241, es va procedir a remetre la informació requerida, la
qual va tindre entrada en el Registre de General de les Corts amb núm. X034202, de 31/03/2021,
núm. X034251, d'1/04/2021 i núm. X034616, de 9/04/2021.

Per  la  present,  es  remet,  en  format  USB,  la  documentació  dels  expedients  administratius  de
provisió de llocs de treball de l'Agència mitjançant sistema de lliure designació corresponents a les
convocatòries núm. 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020, completant amb això la totalitat d'informació
de la sol·licitud de documentació número 8.241.

La qual  cosa li  comunique perquè en prengueu coneixement  i  perquè s'efectue trasllat  de  la
present contestació i de la documentació adjunta a aquesta, 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 signatura
El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau

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

Calle Navellos, núm. 14, pta. 3. 46003 - València https://www.antifraucv.es                Tel. +34 962 787 450  
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