Inspecció General de Serveis
Passeig de l’Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expediente: D 959/19
Origen de l'actuació:
Denúncia per la qual es comunica una possible inadequada prestació del servei d'assistència jurídica
gratuïta.
Objecte de l'actuació:
Contacte amb el departament competent en la matèria a f de conéixer la possible existència
d'antecedents sobre l'assumpte.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, derivació i arxiu.
Data d'arxiu:
15 de març de 2019
Resultats de l'actuació:

L'apartat segon del Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus a la iniciació, i tramitació de
processos d'investiació per la Inspecció General de Serveis, la publicitat dels quals i difusió es va
efectuar mitjançant Resolució, de 12 de desembre, de la Consellería de transparència,
responsabilitat social, partcipació i cooperació citada conselleria ( DOCV 18.11.15), aclareix el
contngut de les denúncies que correspon investgar a aquesta Inspecció. En concret, el protocol
estableix que: les denúncies han de referir-se a suposades irreiularitats que no tniuen el seu
propi i natural procediment específc de reclamació.
D'acord amb el que s'estableix en l'artcle 10. 2 e) del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell,
pel qual es va aprovar el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justcia, Administració
Pública, Reformes Democràtques i Llibertats Públiques és competència de la Direcció General de
Reformes Democràtques i Accés a la Justcia organitzar, executar i controlar l'assistència jurídica
gratuïta, de conformitat amb el que es disposa en la normatva estatal i autonòmica valenciana.
Considerant l'exposat, es va procedir a remetre la denúncia a aquest centre directu amb la
fnalitat que, en exercici de les competències de control que li corresponen en un primer nivell
d'actuació, es realitzaren els oportuns esbrinaments i es donara una resposta a l'interessat.
De tot això va ser informat el denunciant, procedint-se a l'arxivament d'actuacions després de la
comunicació.

