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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte:  Sol·licitud  número  4.175.  Remissió  de  documentació  relativa  a  l'arrendament
d'immoble amb destinació a seu provisional de l'Agència, sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX
CV. 

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit datat i signat el 14 de gener de 2020 per la il·lustre diputada senyora Ana Vega
Campos, Síndic del Grup Parlamentari VOX CV (Registre General d'Entrada en les Corts X013305 de
21/01/2020), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de la Presidència de les Corts, «còpia
íntegra de l'expedient administratiu relatiu al contracte d'arrendament de l'immoble en el qual es
troba  la  seu  de  l'Agència  Valenciana de  Prevenció  i  Lluita  contra  el  Frau,  incloent  a  més  del
contracte, les factures de totes i cadascuna de les mensualitats abonades des de la subscripció del
mateix  i  la  documentació  acreditativa  d'aquests  pagaments,  des  que  s'iniciara  la  relació
contractual i fins a la data de contestació al present escrit».

Aquest escrit va tindre entrada en el Registre d'aquesta Agència en data 30 de gener de 2020, la
constància del qual s'adjunta a la present per a la seua millor identificació.

En la sol·licitud d'aquesta documentació s'indica que la mateixa s'efectua com a tràmit de l´article
12 del Reglament de les Corts  .

L'invocat  article  del  Reglament  de  les  Corts  reconeix  als  diputats  i  diputades  la  facultat  de
«recaptar les dades, informes i documents administratius, en paper o en suport informàtic de les
administracions públiques de la Generalitat, que obren en poder d'aquestes i de les institucions,
organismes i entitats públiques empresarials dependents d'aquesta».

Segons l'article 1 de Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el
Frau i  la  Corrupció  de  la  Comunitat  Valenciana,  l'Agència  «Es  configura  com una entitat  amb
personalitat jurídica pròpia i  plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats»
(apartat 1), que «actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les
seues funcions» (apartat 2);  independència i  plena capacitat  d'actuar en l'exercici  de les seues
competències reconeguda expressament per la Mesa de les Corts en la seua reunió de 24 de
setembre de 2019.

Sense  perjudici  d'això,  i  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en  la  Llei  2/2015,  de  2  d'abril,  de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (aplicables
totes  dues  a  aquesta  Agència),  es  considera  que  no  existeix  inconvenient  a  facilitar  la
documentació requerida, amb la deguda dissociació de les dades de caràcter personal que conté
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l'expedient  administratiu  seguit  a  aquest  efecte,  atès  que  les  actuacions,  informacions  i
documents d'aquest no formen part de cap expedient d'investigació (article 14.1.e Llei 19/2013), i
per tant no es troben sotmesos al deure de confidencialitat i reserva prescrits per la Llei 11/2016,
de 28 de novembre, de la Generalitat, reguladora d'aquesta entitat i de la seua activitat.

Per  això,  es  procedeix  a  remetre  còpia  íntegra  de  l'expedient  seguit  per  a  l'arrendament  de
l'immoble destinat a seu provisional d'aquesta Agència, així com del contracte formalitzat a aquest
efecte, i  de les factures i  pagaments realitzats per tal  concepte des de l'inici  del  mateix fins a
aquesta data en la qual es dona complida resposta a la sol·licitud de remissió de documentació
efectuada per la senyora diputada.

La qual  cosa li  comunique per al  seu coneixement i  perquè s'efectue el  trasllat  de la present
contestació,  i  de la documentació adjunta a aquesta,  a la il·lustre diputada senyora Ana Vega
Campos, Síndic del Grup Parlamentari VOX CV.

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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