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

DENÚNCIA
Codi expedient: D909/18
Orige de l’actuació:
Escrit on s’exposa la disconformitat d’una persona que treballa al Institut de Medicina Legal de València
amb una decisió adoptada des del Consell de Direcció en relació a la seua adscripció de funcions.
Objecte de l´actuació:
Remissió a l’òrgan competent per a la seua tramitació.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi i derivació.
Data d’emissió informe:
5 de març de 2018.
Resultats de l’actuació:
En relació a la situació denunciada ha de tindre's en compte que, al punt 2ón 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. Addicionalment, a l'esmentat protocol es menciona que: De vegades, podem
trobar-nos amb denunciants que, davant d'un determinat conflicte, pareixen preferir acudir o instar d'inici
la intervenció de la Inspecció de Serveis, buscant trobar un possible i ràpid ressort qualificat de suport a la
seua pretensió. En estos casos, no s'ha d'acudir a la via de presentar denúncia a la Inspecció General de
Servieis (IGS), sinó que, en primer terme, haurà d'efectuar la pertinent reclamació davant de la
sotssecretaria o òrgan competent en funció de la matèria que es tracte. Esta recomanació és especialment
aplicable a les denúncies en matèria de personal o funció pública, a instàncies del personal al servei de la
Generalitat. .
En conseqüència es va procedir a remetre l'escrit presentat a la Direcció General de Justícia per ser un
assumpte de la seua competència.

