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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 

 
 
Assumpte: Sol·licitud número 8353. Remissió de documentació relativa a expedients 
administratius de totes les subvencions atorgades 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 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 X032715 de 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 de totes les 
subvencions atorgades des de la creació de l'Agència 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 número 8353, es procedeix a remetre informe 
elaborat a aquest efecte per l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica 
d'aquesta Agència, de 26 de març de 2021. 
 
La qual cosa li comunique perquè en prenga 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 firma 
El director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 

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

 

AVAF

SALIDA

07/04/2021 09:16

2021000426
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ORGANISMO Dirección de Asuntos Jurídicos 

Procedimiento 
Nº Expediente 

K0116-01 Accés a la Informació 
2021/k16_01/000005 

Asunto Solicitud copia expedientes 

Documento Informe 

Descripción Petición núm. 8353. Informe 
 
 
 
En relación a la solicitud de documentación formulada por la diputada del Grup Parlamentari Popular 
(RE 250/10.03.2021), y respecto a la petición número 8353, se informa lo siguiente: 
 
 
Solicitud núm. 8353 
 
«Relación y copia íntegra de los expedientes administrativos de todas las subvenciones otorgadas 
desde la creación de la Agencia hasta el 28 de febrero de 2021». 
 
En relación a esta petición debe informarse que no ha sido otorgada ninguna subvención desde la 
fecha de creación de la Agencia hasta la fecha de 28 de febrero de 2021. A tal efecto, han sido 
consultado los Presupuestos de la Agencia desde la fecha de su creación, no habiéndose 
consignado en ellos capítulo 4, con excepción del ejercicio en curso, 2021, en el que las previsiones 
en este capítulo van vinculadas a la ejecución de los convenios suscritos por esta Agencia con 
universidades, según se contiene en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



CSV (Código de Verificación
Segura) Fecha 26/03/2021 11:12:02

Normativa Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020

Firmado por  (Cap D'Unitat - Unitat de Gestió Econòmica)

Firmado por  (Cap D'Àrea D'Administració, Recursos Humans I Gestió Econòmica - Àrea
D'Administració, Recursos Humans I Gestió Econòmica)

Url de verificación Página 2/3

 
 
 
 

 

 

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

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 



CSV (Código de Verificación
Segura) Fecha 26/03/2021 11:12:02

Normativa Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020

Firmado por  (Cap D'Unitat - Unitat de Gestió Econòmica)

Firmado por  (Cap D'Àrea D'Administració, Recursos Humans I Gestió Econòmica - Àrea
D'Administració, Recursos Humans I Gestió Econòmica)

Url de verificación Página 3/3

 
 
 
 

 

 

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

  

 

La información que se relaciona se encuentra a su entera disposición en el Portal de Transparencia 
de esta Agencia, pudiendo acceder a la misma a través del siguiente link: 
 
Acceso a información sobre el presupuesto de la Agencia en: 
http://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2021/T0V/T2_val.html 
 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos, en València, a la fecha de la firma. 
 
La jefa de Área de Administración, Recursos 
Humanos y Gestión Económica 

La jefa de Unidad de Gestión Económica 

 
 
 
 




