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SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA 
Hble. Sra. Rosa Pérez Garijo 

Passeig de l'Albereda, 16 
46010 - València 

 
 
Estimada Sra. Consellera:  
 
En relació amb la Proposta d'aquesta Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 
de la Comunitat Valenciana, relativa a la modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, de creació d'aquesta Agència, que li ha sigut recentment comunicada, i conforme a la 
reunió mantinguda el passat dia 12 de juliol de 2022, una vegada realitzats els ajustos comentats, per la 
present, es dona trasllat, a fi que aquesta proposta s'incorpore a l'Avantprojecte de Llei de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que es troba en tramitació, 
la següent documentació: 
 

• Proposta subscrita pel director de l'Agència, en format .pdf i en editable. (Documents núm. 1 i 
2) 

• Proposta subscrita pel director de l'Agència, en format .pdf i en editable, amb argumentari 
consignat en Notes al peu de pàgina. (Documents núm. 3 i 4). 

• “Taula comparativa de legislació Annex I”. (Document núm. 5) 
• Taula resum de la proposta modificativa (Document núm. 6). 
• Diligència sobre obertura i resultats de període d'informació i audiència al personal funcionari de 

l'Agència i als membres del Consell de Participació (13.07.2022) (Document núm. 7).  
• Proposta d'obertura d’audiència i informació pública en DOGV, en format .pdf i editable 

(Documents núm. 8 i 9). 
• Informe sobre l'impacte en la infància, adolescència i la família de la proposta de modificació de 

la Lei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (13.07.2022) (Document núm.10) 

• Informe sobre l'impacte per raó de gènere de la proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 
28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència De Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 
de la Comunitat Valenciana (13.07.2022) (Document núm. 11) 

• Memòria econòmica del Projecte de modificació de la Llei 11/2016 (05.07.2022) (Document 
núm. 12) 

• Informe complementari justificatiu de necessitat i oportunitat subscrit per la directora Adjunta i 
d'Assumptes Jurídics de l'Agència. (16.06.2022) (Document núm. 13) 

• Informe justificatiu de necessitat i oportunitat subscrit per la directora Adjunta i d'Assumptes 
Jurídics de l'Agència. (02.06.2022) (Document núm. 14) 

• Resolució núm. 361/2022, de 3 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'inicia el procediment de proposta 
de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Document núm. 15) 

 
Agraint el seu interés i gestions, reba una afectuosa 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 

AVAF
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