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

DENÚNCIA
Codi expedient: D842/16
Origen de l'actuació:
Denúncia per la qual se sol·licita la declaració de nul·litat de ple dret de la modificació del Reglament
Orgànic i Funcional de CulturArts, per considerar que s'ha tramitat prescindint del procediment legalment
establit. Segons la denúncia, la modificació del ROF comprendria matèries subjectes a informació o
consulta, d'acord amb l'article 64 de l'Estatut dels Treballadors.
Objecte de l'actuació:
Revisió de les vies legals per al plantejament de qüestions de nul·litat de ple dret com la invocada pel
denunciant i examen de la tramitació administrativa del text normatiu objecte d'impugnació publicat en el
DOGV de 4 d'octubre de 2016.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data emissió informe:
14 de desembre de 2016

Resultats de l'actuació:
L'apartat segon del Protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la iniciació, i tramitació de processos
d'investigació per la Inspecció General de Serveis, la publicitat i difusió del qual es va efectuar mitjançant
una Resolució, de 12 de desembre, de l'esmentada conselleria ( DOCV 18.11.15), aclarix el contingut de les
denúncies que correspon investigar a esta Inspecció. En concret, el protocol establix que: les denúncies
han de referir-se a suposades irregularitats que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de
reclamació. A més, fa falta que: esta recomanació és especialment aplicable a les denúncies en matèria de
personal o funció pública, a instàncies del personal al servei de la Generalitat, bé de forma individual, bé a
través de organitzacions sindicals o òrgans de representació de personal, que han de conéixer l'existència
de procediments específics.
La discrepància de criteri que mantenia el denunciant respecte a l'actuació de l'entitat ha de plantejar-se i
substanciar-se a través de la via legalment establida per a la impugnació de la disposició la declaració de
nul·litat de la qual es pretén, esta via és el recurs contenciós-administratiu previst en l'article 25.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En conseqüència es va procedir a arxivar la denúncia, amb la corresponent comunicació al denunciant,
tenint en compte que, examinat l'expedient de tramitació del decret i el concís contingut de la denúncia,
no s'han evidenciat indicis d'un anormal funcionament que requerisca la intervenció de la Inspecció
General de Serveis.

