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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 

 

 

Assumpte: Sol·licitud número 8.348. Remissió de documentació relativa a expedients administratius 
dels contractes no menors autoritzats o celebrats per l'Agència, sol·licitada pel Grup Parlamentari 
Popular. 

 

Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 1 de març 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 X032710 d'1.03.2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de la Presidència de les 
Corts, «Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o 
celebrats, des de la creació de l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau 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 núm. 8348, s’informa:  
 
Primer.- Conforme al que es disposa en el paràgraf segon de l'article 12.2 del Reglament de les Corts 
Valencianes, es troben a la disposició de la Sra. diputada, Eva Ortiz, a través dels enllaços a la 
Plataforma de Licitació del Sector Públic que es faciliten, els expedients de contractació celebrats per 
l'Agència que es relacionen en document adjunt a la present. (Document núm. 1) 
 
Segon.- Respecte del contracte d'arrendament de la seu de l'Agència (expedient núm. 28/2017), no 
tramitat electrònicament perquè l'Agència no disposava en aquell moment de mitjans per a fer-lo, 
s'informa que va ser remesa còpia integra del mateix a la Sra. diputada, Eva Ortiz, en contestació a la 
sol·licitud de documentació núm. 4.146, que va tindre entrada en el Registre General de Corts amb núm. 
X015303, de 27.02.2020, completada amb lliurament d'USB en data 28.02.2020. (Document núm. 2 - 
justificant de registre) 
 
Tercer.- Els expedients de contractació centralitzada celebrats per l'Agència, basats en Acords marc, 
són els relacionats en document adjunt a la present (Document núm. 3). La tramitació d'aquests 
expedients s'ha dut a terme en alguns casos en paper i en uns altres de manera electrònica, per la qual 
cosa per a la posada a la disposició de la Sra. diputada, prèviament, és necessari escanejar nombrosa 
documentació i procedir a l'anonimització de les dades personals que corresponga. És per això que, 
juntament amb la relació que ara s'aporta, no s'ha pogut proporcionar la documentació corresponent, 
sol·licitant es trasllade a la Mesa de les Corts petició de pròrroga de termini per un període de vint dies 
addicionals de conformitat amb el que es disposa en l'article 91 del Reglament de les Corts Valencianes. 
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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 
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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 

 

Assumpte: Sol·licitud número 8.348. Remissió de documentació relativa a expedients 
administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats per l'Agència, sol·licitada pel Grup 
Parlamentari Popular. 
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 1 de març 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 X032710 d'1.03.2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de 
la Presidència de les Corts, «Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes 
no menors autoritzats o celebrats, des de la creació de l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita 
contra el Frau 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. 
 
Amb data 13 d'abril de 2021, des d'aquesta Agència i en contestació a aquesta sol·licitud de 
documentació número 8.348, es va procedir a remetre part de la informació sol·licitada, la qual va 
tindre entrada en el Registre de General de les Corts amb núm. X034642, de 13/04/2021, i es va 
sol·licitar ampliació de termini per a completar la documentació requerida. 
 
Per la present, es remet, en format USB, la resta de la documentació dels expedients 
administratius de contractes no menors autoritzats o celebrats per aquesta Agència des de la seua 
creació fins al 28 de febrer de 2021, completant amb això la totalitat de la informació de la 
sol·licitud de documentació número 8.348. 
 
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 
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