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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

Assumpte: Sol·licitud  núm.  5.500  Remissió  de  documentació  relativa a  l'expedient  per  a  la
investigació del pagament de la subvenció RTL-10-02-010 Ajudes Ruralter-LEADER (GAL ZONA
2),  a  la  mercantil  COMUNICACIONS  DELS  PORTS  S.A.,  sol·licitada  pel  Grup  Parlamentari
Popular.

Molt excel·lent senyor President:

Mitjançant escrit datat el 30 de juny de 2020 i subscrit en 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 X020080 de 30/06/2020), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte
de la Presidència de les Corts, en paper o suport informàtic, «còpia íntegra de l'expedient que
s'haguera incoat  i  de les  denúncies  formulades,  prèviament  anonimitzades,  en relació  amb el
pagament  de  la  subvenció  RTL-10-02-010  Ajudes  Ruralter-LEADER  (GAL  ZONA  2)  per  a
«ampliació i modernització centre producció» segons Resolució de 29 de desembre de 2010, de la
Directora  General  d'Empreses  Agroalimentàries  i  Desenvolupament  Rural,  a  la  mercantil
COMUNICACIONS DELS PORTS S.A.(A12200713)»

Aquesta sol·licitud ens va ser transmesa mitjançant el seu escrit amb data de signatura de 7 de
juliol de 2020, que va tindre entrada en el Registre de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau
i la Corrupció de la Comunitat Valenciana el passat 10 de juliol de 2020 amb el núm. 2020000474.

Atés el mateix, per la present comuniquem a la il·lustre diputada Sra. Eva Ortiz, Portaveu adjunta
del Grup Parlamentari Popular, en relació amb la seua sol·licitud núm. 5.500, que la mateixa ja va
ser contestada mitjançant escrit de data 28 de maig de 2020 d'aquest director de l’Agència de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció de la Comunitat Valenciana i que va tindre entrada en el
Registre General de les Corts el passat 29 de maig de 2020 amb el núm. X618618. (S'adjunta
còpia de tots dos documents).

El  que  li  comunique  a  fi  del  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 Eva Ortiz,
Portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular.

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

València, a 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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