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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 
 
 

Assumpte: Remissió de documentació obrant en els expedients relatius a la investigació d'aquesta 
Agència números 2020/G01_01/000040 i 2020/G01_01/000088, sol·licitada pel Grup Parlamentari 
VOX Comunitat València en SD 9669 (RE número 2021000833).  
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data el 21 de juliol de 2021 i subscrit en aqueix mateix dia per la il·lustre diputada 
senyora Ana Vega Campos, Síndic del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana(Registre 
General d'Entrada en Les Corts X039515, de 21 de juliol de 2021), es va sol·licitar a aquesta 
Agència, per conducte de la Presidència de les Corts, «Còpia íntegra de tots els expedients 
d'investigació incoats per l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, que tinguen relació amb alguna de les mercantils Kriol Produccions, S.L., Canal 
Maestrat, S.L., Comunicacions dels Ports, S.A., i Mas Mut Produccions, S.L., incloent totes les 
actuacions practicades fins a la data de resposta d'aquesta iniciativa, incloent tota la documentació 
aportada per les referides mercantils en resposta a requeriments de l'òrgan inspector». 
 
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 el passat 28 de juliol de 2021, amb el núm. 
2021000833. 
 
En contestació a la seua sol·licitud es dona trasllat, en format disc dur extern USB de la 
documentació obrant, degudament anonimitzada. 
 
Així mateix, l'informem que les resolucions finals seran publicades en el portal de transparència de 
la pàgina web de l'Agència, en concret, en l'apartat “Informació de rellevància jurídica”, subapartat 
“Resolucions finals d'investigació” (https://www.antifraucv.es/es/portal-transparencia/informacion-
de-relevancia-juridica/). 
 
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 Ana Vega Campos, Síndic del Grup Parlamentari VOX Comunitat 
Valenciana. 
 
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 
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