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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 893/17
Origen de l'actuació:
Escrit presentat per l'exclusió reiterada de la persona denunciant en la tasca de col·laboració en la
realització de proves organitzades per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, per a l'obtenció de determinats certificats acreditatius. L'escrit també havia sigut remés per la
persona denunciant a la Subsecretaria de la de la dita conselleria, així com al Síndic de Greuges.
Objecte de l'actuació:
Revisió del contingut de la denúncia, relativa a uns fets que s'han produït des de gener de 2016 fins a
novembre de 2017. Identificació d'expedients anteriors relacionats i consulta a la conselleria competent
sobre les actuacions realitzades sobre este assumpte en particular.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data de comunicació de l'arxiu
20 d'abril de 2018
Resultats de l'actuació:
Este assumpte està relacionat amb altres expedients anteriors, presentats per la mateixa persona sobre
fets i circumstàncies semblants, dels que es va traslladar, en el seu moment, a la subsecretària de la
Conselleria competent, basant-nos en que, d'acord amb l'article 69.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre
del Consell, correspon a cada subsecretaria la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, ostentant la
direcció de tot el personal de les conselleries respectives. Per tant les actuacions derivades de l'exercici de
la competència d'inspecció general de servicis, com a instrument de control del funcionament correcte de
l'Administració de la Generalitat, sempre es duen a terme amb el respecte màxim i escrupolós a les
funcions de control i supervisió que, de forma directa, corresponen als màxims òrgans directius de les
conselleries.
Davant d'este nou escrit, reiterant les qüestions anteriors, ens vam posar en contacte amb la Secretaria
General Administrativa de la dita conselleria, des d'on ens van enviar un informe, firmat pel secretari
general Administratiu al febrer de 2018, en el que es detalla la resposta enviada a la persona interessada,
mencionant-se a més l'existència d'un expedient en tràmit en la Sindicatura de Greuges sobre esta
mateixa qüestió.
Per tot l'anterior, des de la Inspecció General de Servicis donem per finalitzades la nostra intervenció, i
procedim a l'arxivament de les actuacions informant d'això la persona denunciant.

