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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 

 
 
Assumpte: Contestació a l’SD núm. 10.619 presentada pel Grup Parlamentari Compromís  

 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 20 de desembre de 2021 i subscrit en aqueix mateix dia per la il·lustre 
diputada senyora Mònica Àlvaro i Cerezo del Grup Parlamentari Compromís (Registre General 
d'Entrada en Les Corts X048228, de 20 de desembre de 2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, 
per conducte de la Presidència de les Corts, en paper o en suport informàtic, la següent 
documentació: “(…) Per això, sol·licitem la següent documentació: - Documentació que acredite el 
pagament de despeses de producció del programa. - Còpia dels contractes de Bárbara Rey i dels 
col·laboradors. - Còpia dels justificants de pagament de sou i d'altres despeses a Bárbara Rey 
durant el temps d'emissió del programa.” 
 
La referida sol·licitud de documentació amb número 10.619 va tindre entrada en el Registre de 
l'Agència en data 3 de gener de 2022, amb número 2022000002. 
 
En contestació a aquesta sol·licitud cal informar que aquesta Agència no té obert expedient algun 
relacionat amb la matèria i fets de l'assumpte requerit, no constant en els seus arxius la 
documentació sol·licitada.  
 
A aquest efecte, cal indicar que entre les funcions d'aquesta Agència es troba la prevenció i la 
investigació de possibles casos d'ús o destí irregular de fons públics, de conductes oposades a la 
integritat, així com de qualsevol acte o omissió que pogueren ser constitutius d'infracció 
administrativa, disciplinària o penal en l'àmbit del frau i la corrupció de les institucions públiques 
valencianes.  
 
Així, d'acord amb el que es disposa en l'article 11 de la nostra Llei 11/2016, de 28 de novembre, de 
la Generalitat, si la Sra. Àlvaro i Cerezo o el seu grup parlamentari ho estimen oportú, pot dirigir-se 
a aquesta Agència sol·licitant l'inici d'actuacions d'investigació respecte dels fets que es denuncien.  
 
Si fos així, després de l'obertura del corresponent expedient i la realització dels tràmits oportuns, 
aquesta Agència els informarà dels resultats de la investigació realitzada. 
 
El que li comunique a fi del seu coneixement i perquè s'efectue el trasllat de la present comunicació, 
a la il·lustre diputada senyora Mònica Àlvaro i Cerezo, del Grup Parlamentari Compromís. 
 
Agraint la seua col·laboració i gestions, reba una cordial salutació. 
 

València, en la 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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