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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 917/18
Origen de l'actuació:
Escrit de reclamació, dirigit al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
en què es sol·licita la verificació d'uns fets, coneguts a través de les notícies publicades per alguns mitjans
de comunicació el passat mes de gener, per si pogueren suposar un crebant en el compliment de les
disposicions de bon govern. Els fets als quals es fa referència en aquesta denúncia guarden relació amb la
sol·licitud realitzada mitjançant un correu intern, pel que sembla, per un funcionari de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, a fi de recaptar projectes d'investigació que pogueren ser objecte de
finançament per empreses.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de la reclamació i dels antecedents del cas.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i inadmissió.
Data de comunicació de la inadmissió:
24 d'abril de 2018
Resultats de l'actuació:
De conformitat amb el que preveu l'apartat segon del Protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la
iniciació i tramitació de processos d'investigació per la Inspecció General de Serveis, la publicitat i difusió
de la qual es va efectuar mitjançant una Resolució, de 12 de desembre, de l'esmentada conselleria (DOCV
18.11.15), el contingut de les denúncies que correspon investigar a la Inspecció ha de reunir uns requisits
mínims, entre altres i més enllà de presentar uns fets que calga configurar com presumptament
constitutius d'infracció o il·legalitat, que s'oferisquen elements o evidències que avalen raonablement la
seua versemblança.
En el present cas, ocorregut fa més d'un any, no s'aporta més evidència que l'existència d'un correu, que
sens dubte va existir, l'autor i destinataris del qual no s'identifiquen i que, pel seu propi contingut i
redacció, no deixa de representar una comunicació realitzada a títol personal i que sembla no va tindre
cap conseqüència. El fet de citar la persona titular d'un departament en aquest correu com a coneixedora
de l'assumpte, sense més proves, no té versemblança i la pròpia notícia de premsa menciona que el
mateix professional que va redactar el missatge va negar que haguera parlat directament amb la persona
titular del departament, i que el seu correu tinguera un caràcter diferent d'un text “amb to molt informal
i distés” dirigit a companys d'absoluta confiança. Junt amb això i, en tot cas, no s'aporta més evidència ni
prova que l’esmentat correu s'haguera concretat en la presentació formal de “projectes d'investigació”
que pogueren haver obtingut algun patrocini o finançament per part d'empreses, que tampoc
s'assenyalen ni identifiquen.
Conseqüentment, s'ha procedit a la inadmissió de la denúncia amb la consegüent comunicació al
denunciant.

