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

DENÚNCIA
Codi expedient: D948/19
Origen de l'actuació:
Escrit sobre falta de resposta de la Inspecció Educatia a una denúncia presentada en la qual es
manifestaia l'incompliment de normatia per part d'un centre escolar concertat al no aplicar protocols per
a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental.
Objecte de l'actuació:
Comunicació de l'escrit a la Inspecció Educatia a l'efecte de conéixer l'estat de la denúncia que s'haiia
presentat amb anterioritat daiant aqueixa Inspecció, com a òrgan competent per a realitzar la iniestgació
dels fets que es denunciaien.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, iniestgació abreujada i arxiu
Data emissió informe:
20 de febrer de 2019

Resultats de l'actuació:
En exercici de la funció de coordinació dels restants òrgans o unitats d'inspecció de caràcter sectorial,
recollida en l'artcle 11.3 de la Llei 22/2018, de 6 de noiembre, de la Generalitat d'Inspecció General de
Serieis i del sistema d'alertes per a la preienció de males pràctques en l'Administració de la Generalitat i
el seu sector públic instrumental, es ia sol·licitar a la Inspecció Educatia informació sobre l'estat de la
denúncia en el seu moment presentada, en ser la Inspecció sectorial la competent per la matèria dels fets
denunciats.
La Inspecció General d'Educació ia comunicar que, després de realitzar les iniestgacions oportunes,
s'acabaia de remetre per correu a la persona denunciant la contestació a la seua denúncia, considerant
que el centre escolar s'haiia ajustat al que s'estableix en la normatia iigent.
Per part d'aquesta Inspecció es ia informar a la persona denunciant que la Inspecció Educatia ja li haiia
remés la contestació a la seua denúncia i que en breu la rebria, indicant-li així mateix que es procedia a
l'arxiu del seu escrit sobre falta de resposta de la Inspecció Educatia.

