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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 
 
 

Assumpte: Sol·licitud número 9502. Remissió de documentació relativa a informes jurídics 
emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l'Agència, sol·licitada pel Grup 
Parlamentari Popular.  
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021 i signat 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 X038498 d’1.07.2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de 
la Presidència de les Corts, «Còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb 
qualssevol activitats de l'Agència des de l'1 de març de 2021 fins al 30 de juny 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 el passat 20 de juliol de 2021, amb el núm. 
2021000816. 
 
En contestació a la sol·licitud de documentació número 9502, es procedeix a adjuntar al present 
escrit còpia dels informes jurídics requerits. 
 
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 
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