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

DENÚNCIA
Codi expedient: 848/16
Origen de l'actuació:
Denúncia en la qual es fa referència a l'existència de possibles deficiències en la tramitació d'una
informació prèvia a la tramitació d'un expedient disciplinari duta a terme per part de la Direcció General
de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques.
Objecte de l'actuació:
La actuació inspectora s’ha adreçat a realitzar una valoració sobre la regularitat de les actuacions
practicades en relació a l’expedient disciplinari qüestionat.
Naturalesa de l'actuació:
Petició d'informe a l'òrgan afectat, valoració de la situació i emissió d’informe per la IGS.
Data emissió informe:
21 de febrer de 2018.
Resultats de l'actuació:
1.

La tramitació de la informació prèvia i de l'expedient disciplinari, qüestionats per la denunciant, en
la manera que van ser duts a terme per part de la Direcció general de Justícia, no va resultar
satisfactòria ni va ser adequada a la seua finalitat. Atés l'escassa complexitat de l'assumpte, es van
produir una sèrie de comunicacions que podrien considerar-se supèrflues i innecessàries i que
finalment van conduir al fet que es produïra la prescripció de la possible infracció comesa. Basantse en els fets analitzats, la tramitació realitzada per la Direcció General de Justícia, no va distingir
adequadament i va confondre en part, la funció associada al tràmit d’informació prèvia amb la
funció assignada a la tramitació d'un expedient disciplinari amb totes les garanties inherents.

2.

S'ha pogut determinar que el motiu esgrimit inicialment per a poder procedir a l'arxivament de la
informació prèvia per part de la Direcció general de Justícia era jurídicament irrellevant en relació
a la infracció denunciada inicialment. Per tant, no constaria en l'actuació revisada una
fonamentació o motiu que haguera pogut justificar l'arxivament de les actuacions dictat el 12
d'abril de 2016. A més, queda patent la feblesa dels motius esgrimits per a aquest arxivament,
quan el dia 22 de juny de 2016, una vegada ja s'havia produït la prescripció de la infracció l'òrgan
competent va dictar l'acord d'inici de l'expedient disciplinari.

