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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES
Assumpte: Sol·licitud de documentació núm. 8.326. Remissió de documentació relativa a
l'expedient incoat per a la investigació del pagament de la subvenció atorgada per l'Agència
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) a Comunicacions dels Ports SA., sol·licitada
pel Grup Parlamentari Socialista.
Molt excel·lent senyor President:
Mitjançant escrit datat el 25 de febrer de 2021 i subscrit en aqueix mateix dia per la il·lustre
diputada Sabina Escrig Monzó, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista (Registre
General d'Entrada en les Corts X032492, de 25.02.2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per
conducte de la Presidència de les Corts, “Còpia integra de l'expedient d'investigació incoat per a la
investigació del pagament de la subvenció atorgada per l'Agència Valenciana de Foment i
Garantia Agrària (AVFGA) a Comunicacions dels Ports SA.”
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.
Vist el contingut de la sol·licitud de documentació núm. 8.326 formulada, l'objecte de la qual és
idèntic a la sol·licitud de documentació núm. 4.693 requerida pel Grup Parlamentari Popular, i
tenint en compte que l'estat de la tramitació de l'expedient de l'Agència no ha variat, per la present
es trasllada a la il·lustre diputada Sra. Sabina Escrig Monzó, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari Socialista, còpia de la contestació de data 28 de maig de 2020 d'aquesta Agència a
la sol·licitud de documentació núm. 4.693. (Document núm. 1)
S'afig a aquest escrit còpia de la contestació a la seua sol·licitud de documentació núm. 7.946,
donant per reproduïts ací tots els arguments que expliquen la impossibilitat de traslladar la
documentació obrant en expedients d'investigació en tràmit de l'Agència que se sol·licitava.
(Document núm. 2)
D'altra banda, per a coneixement, es trasllada informe d'aquesta Agència, de 2 de març de 2021,
que va ser remés al Síndic de Greuges en contestació a la queixa núm. 2100376, promoguda pel
Grup Parlamentari Popular de les Corts Valencianes, relatiu als arguments que aquesta Agència
defensa sobre les regles especials que regeixen en els expedients d'investigació en curs.
(Document núm. 3)
Igualment, es remet per a coneixement i possibles efectes, informe de la Direcció d'Assumptes
Jurídics de data 22 de març de 2021, emés en relació amb l'informe de lletrat de Corts de data 26
de febrer de 2021 sobre determinades sol·licituds de documentació de l'article 12 del Reglament
de les Corts. (Document núm. 4)
Aquesta Agència vol tornar a insistir a través de la present en que existeixen precedents
jurisprudencials (entre altres, Sentència núm. 220/1991 del Tribunal Constitucional i Sentència
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núm. 838/2017 del TSJCV, Sala Contenciosa administrativa, Secció 5a) que avalen que el dret
d'accés reconegut en l'article 23.2 de la Constitució Espanyola pot ser limitat quan existeixen lleis
que exigeixen la reserva i confidencialitat de dades. Així mateix, concorren en aquest cas altres
drets fonamentals que estan en col·lisió amb el citat article 23.2 CE i que, segons el parer
d'aquesta Agència, han de ser respectats en els expedients d'investigació en curs com són la
seguretat personal dels afectats en el procediment d'investigació (article 17 CE), el dret a la seua
intimitat i integritat i el secret de les comunicacions (article 18 CE), i la garantia d'indemnitat, el dret
a un procés sense dilacions indegudes i amb totes les garanties i la presumpció d'innocència
(article 24 CE).
En aquest sentit, cal recordar que, com disposa l'article 1.2 de la Llei de creació de l'Agència, les
relacions de la mateixa amb les Corts Valencianes es realitzen conforme estableix aquesta Llei.
Per tant, a través de qualsevol de les següents cinc vies: Memòria anual (article 22); control de
l'Agència a través de la Comissió parlamentària designada (article 5.4), actualment la Comissió
d'Economia, Hisenda i Pressupostos; elaboració i presentació d'informes especials o
extraordinaris (articles 23.1 i 16.6); recomanacions i dictàmens no vinculants (article 24); i
cooperació amb les comissions parlamentàries d'investigació en l'elaboració de dictàmens (article
5.4).
Finalment, se significa que existeixen, com s'ha fet palés, una col·lisió entre dues normes, el
Reglament de les Corts Valencianes i la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, que
ocasiona diverses interpretacions i com que s'ha iniciat un procés de revisió del Reglament de
Corts Valencianes, aquesta Agència fent ús de la potestat atorgada en l'article 4.h) de la Llei
11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, insta la revisió de l'article 12 Reglament de les
Corts Valencianes, tal com han fet altres parlaments autonòmics, per a adaptar-ho a la realitat
existent continguda en la Llei de creació de l'Agència i en la jurisprudència anotada, tot això,
reforçat pel que es disposa en la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament europeu i del Consell de
23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del
Dret de la Unió.
Per tot el que s'ha exposat i amb subjecció estricta a la normativa d'aplicació, l'Agència no pot
facilitar còpia de documents dels expedients d'investigació en curs, sense perjudici que, després
de realitzar les oportunes actuacions d'investigació, audiència a la/s persona/s interessada/s i
altres tràmits necessaris, elabore el corresponent informe final d'investigació, document que sí que
es podrà facilitar als diputats i diputades de les Corts Valencianes que ho sol·liciten, i que també
serà publicat en el Portal de Transparència de l'Agència i incorporat a la Memòria d'Activitats de
l'exercici corresponent.
El que li comunique a fi del seu coneixement i perquè s'efectue el trasllat de la present
contestació, a la il·lustre diputada senyora Sabina Escrig Monzó, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari Socialista.
Agraint la seua col·laboració i gestions, reba una cordial salutació.
València, en 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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