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DENÚNCIA
Codi expedient: D 823/16
Origen de l'actuació:
Denúncia d'un funcionari/a què no està conforme amb un canvi d'ubicació del seu lloc de treball per
considerar que no reunix les condicions mínimes d'espai, llum i ventilació, així com per la no
participació com a col·laborador en la realització de determinades proves d'obtenció de certificats
acreditatius.
Objecte de l'actuació:
Estudi abreviat del cas i trasllat a la subsecretària de la Conselleria en què presta els seus servicis la
persona denunciant.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació, trasllat i arxiu
Data emissió informe:
5 d'octubre de 2016

Resultats de l'actuació:
Conclusions:
Els assumptes relatius a la ubicació, espai i condicions del lloc de treball, ja s'havien solucionat en el
moment de la recepció de la denúncia, quedant pendent de resposta la no participació com a
col·laborador en la realització de proves d'obtenció de certificats acreditatius.
Sobre eixe assumpte en particular, procedim a traslladar de la denúncia i la documentació adjunta a
la Subsecretaria de la conselleria competent, perquè realitzen l'oportuna investigació i si és el cas
per a l'adopció de possibles mesures correctores, ja que, d'acord amb l'article 69.1 de la Llei 5/1983,
de 30 de desembre del Consell, correspon a cada subsecretaria la inspecció de tots els serveis del
seu àmbit, ostentant la direcció de tot el personal de les conselleries respectives. Per tant les
actuacions derivades de l'exercici de la competència d'inspecció general de servicis, com a
instrument de control del funcionament correcte de l'Administració de la Generalitat, sempre es
duen a terme amb el respecte màxim i escrupolós a les funcions de control i supervisió que, de
forma directa, corresponen als màxims òrgans directius de les conselleries. No obstant això,
sol·licitem que ens remeten informe sobre la solució finalment aplicada a l'assumpte, per a efectuar
l'oportú seguiment.
El dit informe és remés a esta Inspecció amb data 3 de novembre de 2016, donant per finalitzada la
nostra actuació.

