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

DENÚNCIA
Codi expedient: D862/17
Orige de l’actuació:
El 3 de març de 2017 es va rebre en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, un escrit presentat per un representant del Comité d'Empresa de l'Institut Valencià d'Atenció
Social i Sanitària (IVASS). A l’esmentat escrit s'expressa una queixa en relació a la falta de resposta a 9
escrits presentats entre el mes d'octubre de 2015 i el de desembre de 2016 a la direcció de l'entitat.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la documentació presentada amb la finalitat de determinar si concorria alguna irregularitat que
corresponguera investigar a la Inspecció General de Serveis.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi preliminar i arxiu de la denúncia.
Data emissió informe:
Escrit d’inadmissió de 24 de març de 2017

Resultats de l’actuación:
L'apartat 2ón de la Resolució de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual
s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació desenvolupats per la
Inspecció General de Servicis, establix que: Les denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que
no tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació.
Atés que les qüestions sobre les quals no s'obté resposta pertanyen a una matèria que s'enquadraria dins
les previsions de l'article 64 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i per tant, al tractar-se de drets de representació col·lectiva
haurà d'estar-se a allò que dispose el conveni col·lectiu que siga aplicable. En el II Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral al servei de l'Administració autonòmica, així com en el II Conveni Col·lectiu Per al Personal
Laboral del Consorci Valencià de Servicis Socials (CONVASER), es crea una comissió d'Interpretació,
Vigilància i Estudi (CIVE) a les que els correspon exercir les funcions d'interpretació, estudi i vigilància del
que es pacta.
D'altra banda, tampoc pot considerar-se una queixa perquè segons l'article 30.1.a) Del Decret 41/2016, de
15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i
l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental,
tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en què les ciutadanes i els ciutadans realitzen
únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels servicis i per tant, no s'inclouen dins del
seu àmbit d'aplicació les qüestions referides a les condicions de treball dels empleats públics o a l'exercici
dels seus drets de representació sindical.
Per totes les raons exposades no es procedirà a realitzar cap tipus d'actuació per part de la Inspecció
General de Servicis (IGS) en relació a la petició efectuada. No obstant això, en el cas que tampoc es puga
obtindre resposta a les seues peticions d'informació a través de la CIVE, es pot posar eixa situació en

coneixement de la IGS .

