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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 
 

Assumpte: Sol·licitud número 11.798. Remissió de documentació relativa a balanç de situació i 
compte de resultats i documentació de les àrees que ho componen de l'Agència, sol·licitada pel 
Grup Parlamentari Popular. 
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 12 d’abril de 2022 i signat el 1 d’abril de 2022 per la Ilustre diputada Senyora 
Eva Ortiz Vilella, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (Registre General d'Entrada en 
les Corts X053496 de 6.04.2022), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de la Presidència 
de les Corts, «Còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el 
componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, 
proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des del'1 de gener de 2022 fins al 31 de març 
de 2022». 
 
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 (d'ara en avant, Agència) el passat 12 d’abril de 
2022, amb el núm. 2022000525. 
 
En contestació a la sol·licitud de documentació número 11.798, l'informem que es troba a la seua 
disposició en el Portal de transparència al que pot accedir-se a través de l'adreça https://www.anti-
fraucv.es/es/portal-transparencia/gestio-economica/ la informació relativa al balanç de situació, 
comptes de resultats i documentació d'aquesta Agència.  
 
Respecte a la informació corresponent al període comprés entre l'1 de gener de 2022 i 31 de març 
de 2022, l'informem que no existeix cap obligació legal en relació a la formulació de comptes o 
elaboració de la documentació sol·licitada durant el període assenyalat. 
 
No obstant, en l'apartat Pressupostos i dins de cada exercici, podrà consultar-se o imprimir-se la 
documentació sol·licitada i que es posa a la seua disposició, integrada en els Comptes anuals de 
l'Agència. Tot això sense perjudici que puga ser-li ampliada la informació en aquells àmbits concrets 
que, després de l'examen dels Comptes, consideren oportú. 
 
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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