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DENÚNCIA
Codi expedient: D845/16
Origen de l'actuació:
Denúncia presentada per membres de la família extensa d'un menor actualment tutelat per la Generalitat
en relació amb la possible existència d'irregularitats sobre la declaració de desemparament d'aquest i
particularment sobre les condicions i modalitat d'acolliment establides per part de la Conselleria d'Igualtat
i Polítiques Inclusives.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de distintes qüestions: L'adequat compliment per part de la Generalitat de distints pronunciaments
judicials no ferms relatius a l'acolliment del menor tutelat, la possible existència de falsedats durant la
tramitació del procediment i per la no contestació a determinats escrits presentats per part dels
denunciants.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe
Data emissió informe:
5 d'abril de 2017

Resultats de l'actuació:
Tenint en compte que en cap cas són susceptibles d'execució provisional les sentències dictades en els
processos sobre oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors i que la
sentència dictada en primera instància, posteriorment apel·lada per part de la Generalitat, no pot ser
executada al trobar-se pendent de resoldre el recurs de cassació sobre aquesta. Per la qual cosa, trobantse la situació pendent de resolució judicial definitiva no és procedent que la Inspecció General de Serveis
es manifeste en relació amb la situació de fons. No obstant es recorda la necessitat de complir en els seus
exactes termes la fallada de la sentència una vegada esta adquirisca fermesa i que s'informe de esmentada
situació a la IGS.
S'ha recomanat que es dicte (tal com es preveu en la pròpia norma) disposició reglamentària de
desenvolupament del Decret 93/2001, de 22 de maig, per a dotar de més seguretat jurídica a totes les
qüestions relatives a les peticions d'acolliment que puguen efectuar-se per part dels familiars de menors
tutelats.
Sobre les possibles falsedats atribuïdes al personal que va actuar en relació amb l'expedient de
desemparament i acolliment del menor, ja van ser denunciades a la fiscalia i van ser sobresegudes.
Actualment existixen obertes diligències prèvies sobre un altre aspecte denunciat a la fiscalia i per tant no
és procedent actuar mentres hi ha litispendència del procediment penal. No s'ha detectat l'existència de
responsabilitats de caràcter disciplinari en relació amb retards en la tramitació administrativa de les
peticions realitzades per la família extensa del menor, ja que el retard no genera una responsabilitat
objectiva sinó que ha de concórrer culpabilitat personal en l'actuació analitzada. Respecte d'això s'ha
tingut en compte que el fons de l'assumpte ja havia quedat resolt, sent precisament este l'objecte de la
impugnació judicial i pels temps de tramitació observats no s'ha detectat l'existència d'una actuació
culpable ja que les successives peticions són reiteració de la mateixa situació judicializada, amb la qual
cosa, a pesar del retard, no es va afectar materialment la posició dels denunciants.
Sobre el retard a contestar a determinats escrits com a concreció del dret de petició de l'article 29 de la
Constitució Espanyola, en el moment de la denúncia no havia transcorregut el termini per a resoldre'ls i
per tant, no és procedent que la Inspecció de Serveis actue amb un caràcter preventiu. En tot cas, es
recorda l'obligació de resoldre expressament sobre les esmentades peticions.

