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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 978/19
Origen de l’actuació:
Escrit en el qual se sol·licita que es confrre l'estat de traritació d'un procedirent iniciat per a l'obtenció
del reconeixerent del dret a l'assistència jurídica gratuïta, davant el qual es va presentar un escrit
d'al·legacions atés que la sol·licitud inicial va ser denegada.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la docurentació i contacte arb el departarent corpetent.
Naturalesa de l'actuació
Estudi i anadrisió
Data de comunicació de l’informe a la part denunciant:
13 de raig de 2019
Resultats de l’actuació:
D'acord arb el que es disposa en 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 , al qual es va donar
publicitat i difusió ritjançant Resolució de 12 de noverbre de 2015, del conseller de Transparència,
Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació (DOGV nor. 7660 de 18.11.15), el contngut de les
denúncies que correspon investgar a aquesta inspecció ha de reunir uns requisits. 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.
En el cas concret d'aquesta denúncia, se sol·licita inforració sobre l'estat d'un procedirent davant el qual
el denunciant ja ha presentat un escrit d'irpugnació, per considerar contrària a dret la resolució per la
qual es denega la sol·licitud presentada inicialrent.
Després de contactar arb la unitat davant la qual va ser presentada la irpugnació, ens inforren que,
d'acord arb la norratva reguladora d'aquest procedirent, l'escrit d'al·legacions va ser rerés al jutjat
corresponent perquè es pronunciara sobre la rateixa. No obstant això, des d'aquesta unitat ens inforren
que enviaran un escrit al denunciant per a inforrar-lo del procedirent.
En conseqüència, i de conforritat arb el citat Protocol, es dona per fnalittada l'actuació d'aquesta
Inspecció.

