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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 
 
 

Assumpte: Sol·licitud de documentació núm. 4529  
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 5 de febrer de 2020 i signat aquest mateix dia pel senyor Fernando Pastor 
Llorens, diputat del Grup Parlamentari Popular (Registre General d'Entrada en les Corts X014181 
de 5.02.2020), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de la Presidència de les Corts, en 
paper o suport informàtic «Còpia íntegra de tots els expedients administratius en relació amb 
qualsevol nomenaments, designacions, contractes o relació de qualsevol altra naturalesa entre 
l'agència i Sr. Baltasar Garzón Real, directament o a través de qualsevol persones jurídiques, així 
com una relació de tots els pagaments realitzats en virtut d'aquestes relacions, fins i tot aquells que 
es deguen al rescabalament de dietes o desplaçaments, i còpia de tots els documents que ordenen 
o acrediten pagaments a aquest, incloent factures, justificants i qualsevol uns altres». 
 
En contestació a la sol·licitud núm. 4529, es procedeix a adjuntar al present escrit, en format USB, 
còpia de la documentació requerida, composta per: 

 
• De conformitat amb la convocatòria pública realitzada per aquesta Agència, a través 

de la qual es va obrir termini per a la presentació de candidatures per les 
organitzacions cíviques per a ocupar les vocalies del Consell de Participació, 
publicada en el DOGV núm. 8492, de 22 de febrer de 2019, i en el BOCV núm. 346, 
de 22 de febrer de 2019, es va rebre sol·licitud dels representants de dotze 
d'aquestes organitzacions, entre les quals es trobava la Fundació Internacional 
Baltasar Garzón (FIBGAR). Totes les citades sol·licituds van ser admeses, cobrint el 
nombre màxim de vocalies del Consell de Participació, la composició de la qual es 
va aprovar mitjançant Resolució de 15 d'octubre de 2019, del director de l'Agència 
(DOGV núm. 8665, de 28.10.2019, i BOCV núm. 31, de 25.10.2019). A aquest efecte 
es remeten documents pels quals el Sr. Baltasar Garzón Real, en representació de 
la Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), s'integra com a membre del 
Consell de Participació a què es refereixen els articles 24 a 26 del Reglament de 
funcionament i règim interior de l'Agència, en desenvolupament de l'article 25 de la 
seua Llei de creació, Llei 11/2016, de 28 de novembre. (S'adjunta com a document 
núm. 1) 
 

• D'acord amb l'article 26.3 del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de 
juny de 2019 de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), en el qual es disposa: 
“Els membres del Consell de Participació no percebran retribucions per la seua 
pertinença a aquest, a excepció de l'abonament de les despeses derivades dels 
desplaçaments i estades que corresponguen a conseqüència de l'assistència a les 
seues reunions”, es van abonar les despeses de desplaçament de, entre altres, als 
representants de FIBGAR per l'assistència a la sessió constitutiva del Consell de 
Participació celebrada el 4 d'octubre de 2019. (S'adjunta justificant del pagament 
realitzat com a document núm. 2) 

AVAF

SALIDA

14/10/2021 13:13

2021001173



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7F42ACLZH6RTPN2EPGKVLHEY Fecha 14/10/2021 13:09:17

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

Firmado por JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció I Lluita Contra el Frau I la Corrupció de la C V)

Url de verificación https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7F42ACLZH6RTPN2EPGKVLHEY Página 2/2

 

  

 

Calle Navellos, núm. 14, pta. 3 - 46003 València. Tel. +34 962 787 450 https://www.antifraucv.es         2 de 2 
 

 
• Quant a contractes subscrits amb FIBGAR, s'informa del contracte menor, identificat 

amb el número d’expedient 2020/F01_01/000034, l'objecte del qual és la impartició 
d'una ponència per part del representant de FIBGAR, Sr. Bruno Gallizzi, en el grup 
de treball de protecció de denunciants constituït en el si del Consell de Participació. 
La còpia íntegra del citat contracte ja va ser remesa a les Corts, en contestació de la 
sol·licitud de documentació núm. 8349, en data 6 de maig de 2021, amb número de 
registre General d'Entrada en Corts X035728. A data actual no hi ha hagut cap 
variació de la documentació remesa. 
 
 

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 l’il·lustre diputat del Grup Parlamentari 
Popular senyor Fernando Pastor Llorens. 
 
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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