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

DENÚNCIA
Códi expedient: D930/18
Orige de l’actuació:
Escrit de denúncia on es manifesta disconformitat amb la resposta donada a la queixa número 54/2018,
motivada per haver rebut una notificació en valencià a pesar de sol·licitar-la expressament en castellà, i es
planteja la posibilitat d'haver incorregut en alguna infracció de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i
gestió de la Funció Pública Valenciana, sempre que haguera causa de dol, culpa o negligència.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi del contingut de la denúncia i de l'expedient de la queixa número 54/2018
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data emissió informe:
3 de juliol de 2018

Resultats de l'actuació:
Es comprova que el departament competent ha atés la queixa i corregit la seua actuació per mitjà de la
notificació d'un nou escrit en la llengua sol·licitada pel denunciant, amb indicació que la causa va ser un
error i que es pren nota del contingut de la reclamació amb l'objecte de procurar la millora contínua dels
serveis que presten, lamentant les molèsties.
En relació amb l'exigència d'una possible responsabilitat disciplinària, la denúncia conculca l'apartat segon
del protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació
desenrotllats per la Inspecció General de Serveis, aprovat per Resolució de 12 de novembre de 2015, del
conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (DOGV núm. 7660), perquè no
s’identificava la infracció disciplinària en què s'incorre ni aportar cap prova indiciària de responsabilitat,
limitant-se a invocar de forma genèrica la llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció
Pública Valenciana, i el seu desconeixement sobre si hi ha hagut dol, imprudència o negligència.
Tot això es comunica al denunciant i es procedix a l'arxivament de la denúncia.

