Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización
de la Administración Pública
Inspección General de Servicios

DENÚNCIA:
Codi expedient: D986/19
Origen de l’actuació:
Denuncia tracte inadequat a resident en un centre públic de majors dependents
Objecte de l’ctuació:
Anàlisi dels fets denunciats i contacte amb la inspecció sectorial
Naturalesa de l’actuació:
Estudi abreujat i arxiu
Data de comunicació:
12 de juny de 2019
Resultatas de l’actuació:
Les irregularitats denunciades són competència de la Inspecció sectorial, segons estableix l'art. 25 apartat
e) del Decret 14/2018, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítques Inclusives, que atribueix al Servei d'Acreditació i
Inspecció de Centres la “ la funció inspectora sobre les persones fsiques o enttats que realitzen actvitats
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com sobre els centres o serveis, públics o
privats, que desenvolupen aquest tpus d'actvitats, i comprovar el compliment de les normes vigents en la
matèria, alçant, si és procedent, les corresponents actes d'infracció o obstrucció, i proposant, si escau, les
mesures correctores o de sanció corresponents”.
Així mateix, el Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus a la iniciació i tramitació de processos
d'investgació desenvolupats per la IGS, (DOGV de 18/11/2015), estableix en el seu apartat nové que les
denúncies que afecten centres, o serveis dependents de les conselleries competents en matèria de sanitat,
educació i serveis socials, seràn canalitzades a través dels respectus òrgans de control i inspecció
d'aquestes conselleries.
En conseqüència, s'ha sol·licitat a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítques Inclusives informe
sobre aquest tema. A la vista d'aquest, l’Inspecció General de Serveis ha comprovat que per la Inspecció
Sectorial competent s'han dut a terme les actuacions d'investgació corresponents i s'han realitzat visites al
centre, alçant l'acta preceptva.
De tot això ha sigut informada la persona denunciant i, tenint en compte les citades normes i després
d'haver comprovat que els fets denunciats ja han sigut investgats per la inspecció competent, es procedeix
a donar per fnalitzada l'actuació de la IGS, amb el consegüent arxivament de l'expedient.

