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

DENÚNCIA
Codi expedient: 877/17
Origen de l'actuació:
Denúncia per la possibilitat que s'estiga produint algun tipus d'irregularitat per part de la direcció d'un
centre d’ensenyament en relació a l'organització d'activitats formatives per part de l'associació d'alumnes.
Objecte de l'actuació:
Coordinació amb la Inspecció General d'Educació com a òrgan competent per a atendre i tramitar la
denúncia, de conformitat amb la normativa que regula l'exercici de la competència i les funcions
d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat i els protocols d'actuació existents.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i derivació
Data emissió informe:
30 de juny de 2017

Resultats de l'actuació:
Considerant que la investigació dels fets denunciats són competència de la Inspecció General d'Educació,
se li va donar trasllat de la denúncia a l'esmentat departament, basant-se en l'article 2.2 del Decret
68/2014, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general de serveis de
l'Administració de la Generalitat; l'article 6, apartat 4.1.c) Del Decret 155/2015, de 18 de setembre, pel
qual s
aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d 
Educació, Investigació, Cultura i Esport;
així com l'apartat nové del protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de
processos d'investigació desenrotllats per la Inspecció General de Serveis (publicat per Resolució de 12 de
novembre de 2015 del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Particiapción i Cooperació).
No obstant això, en l'exercici de la funció de coordinació de les unitats d'inspecció de caràcter sectorial,
arreplegat en l'article 4.8 de l'assenyalat Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, i amb l'objectiu de
realitzar un adequat seguiment d'esta denúncia, es va sol·licitar a la Inspecció General d'Educació la
remissió del corresponent informe sobre el resultat de les investigacions realitzades en el que s'expose
quina és la valoració de la situació denunciada i les mesures adoptades o previstes, si és el cas. El
esmentat informe s'ha rebut amb data 2 de novembre.
De tot això va ser informat el denunciant, produint-se l'arxiu de la denúncia.

