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

DENÚNCIA
Codi expedient: D921/18
Origen de l'actuació:
S'ha rebut un escrit d'un col·legi professional en el que remet un escrit que li ha dirigit un col·legiat “en
relació amb el tracte rebut” per una direcció territorial dependent de la Generalitat, la qual cosa ens
trasllada als efectes oportuns.
Objecte de l'actuació:
Revisió de la tramitació administrativa de l'expedient objecte de denúncia.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data de comunicació de l'arxiu:
15 de maig de 2018

Resultats de l'actuació:
Després de l'estudi de l'expedient, es va procedir a arxivar la denúncia, amb la corresponent comunicació
al denunciant, basant-se en les consideracions següents:
En primer lloc, el denunciant manifesta que a data 23 de març de 2018 no ha rebut l'informe tècnic
requerit a pesar de disposar d'un justificant de recepció del 4 de desembre de 2017. Per això, recorda
l'obligatorietat de l'administració de dictar una resolució expressa i la seua notificació, sense perjuí que la
dita obligació poguera donar lloc a l'exigència de responsabilitat disciplinària.
Després de la revisió de l'expedient, s'ha constatat que, amb data 8 de maig de 2018, el servei territorial
corresponent emet l'informe requerit a l'òrgan competent de la instrucció del procediment, per la qual
cosa la sol·licitud ha sigut atesa i resposta.
En segon lloc, el denunciant entén que hi ha hagut una conducta omisiva i arbitaria del funcionari, sense
aportar major detall.
Es comunica al denunciant que la normativa actualment en vigor (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 desenrotllats per la Inspecció General de Serveis) establix que no s'admetran les
denúncies que estiguen formulades de forma vaga o excessivament genèrica. Així mateix s'indica que
qualsevol denúncia que es presente ha d'oferir algun element o evidència que avale raonablement la
seua versemblança, per la qual cosa no s'admetran a tràmit les denúncies que es limiten a afirmar
l'existència de presumptes infraccions sense aportar o invocar cap mínim suport en què es base tal
afirmació.

