Sotsdirecció General d’ Atenciò a la Ciutadania, Qualitat i
Inspecció de Serveis
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Códi expedient: D888/17
Orige de l’actuació:
El 13 d'octubre de 2017 es va rebre a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, una denúncia en la qual es trasllada a la Inspecció General de Serveis l'existència, al parer de la
persona denunciant, d'una sèrie de situacions que derivarien de deficiències organitzatives i de gestió de la
plantilla de metges forenses per part de la direcció de l'Institut de Medicina Legal de València
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la documentació presentada per tal de determinar si concorria alguna irregularitat que
corresponguera investigar a la Inspecció General de Serveis.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi preliminar i arxiu de la denúncia.
Data emissió informe:
Escrit d’inadmissió de 14 de novembre de 2017

Resultats de l’actuació:
En l'apartat segon de la Resolució, de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i màxima difusió del
protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació
desenvolupats per la Inspecció General de Serveis, s'indica que: Les denúncies han de referir-se a
suposades irregularitats que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació. (…) Esta
recomanació és especialment aplicable a les denúncies en matèria de personal o funció pública, a
instàncies del personal al servici de la Generalitat, bé de forma individual, bé a través de organitzacions
sindicals o òrgans de representació de personal, que han de conéixer l'existència de procediments
específics.
D'altra banda, l'article 11.4 del Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la
competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat, indica que:
En els casos que es crega oportú, el personal inspector de servicis mantindrà un seguiment de l'efectiva
adopció de les mesures comunicades. Respecte d'això, ha de tindre's en compte que actualment existirien
distintes actuacions investigadores de la IGS vigents en relació en relació a l'IMLV i que, en el seu moment,
podrà realitzar-se un seguiment de les mesures recomanades en anteriors informes.
Per tant, no es realitza cap actuació vinculada directament a la denúncia presentada.

