Inspecció General de Serveis
Passeig de l’Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: D 944/19, 947/19
Origen de l’actuació:
En l'escrit presentat inicialment s'exposa que la Direcció General de Treball de la Generalitat no ha iniciat
expedient sancionador en relació a una sèrie de fets que van ser exposats en una acta prèvia de la
Inspecció de Treball. S'adjunta a la denúncia, entre altres documents, còpia de la diligència realitzada per
part de la Inspecció de Treball en la qual es procedeix fnalment a l'arxivament de l'expedient sense
extensió d'acta d'infracció.
Posteriorment es presenta escrit on s'interposa denúncia contra el Director General de LABORA, per no
promoure l'inici de les actuacions administratves en relació amb els fets que s'haurien posat en el seu
coneixement i s’adjunta la contestació remesa per part del citat director general.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la denúncia presentada.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi i inadmissió.
Data de comunicació de l’inadmissió
4 de febrer de 2019
Resultats de l’actuació:
Respecte a la primera de les denúncies s'informa que la Inspecció General de Serveis de la Generalitat,
segons el que es preveu en els artcles 2 i 3 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat,
d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiues en
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, careix de competència per a poder
actuar en relació amb les actuacions d'òrgans d'altres administracions i es considera que en l'escrit de la
Directora General de Treball i Benestar Laboral ja s'exposa de manera clara i concisa la fonamentació
jurídica que avalaria la improcedència d'acordar la incoació d'expedient sancionador en trobar-se aquest
òrgan vinculat pel determinat prèviament per la inspecció de treball.
Pel que fa al segon dels escrits de denúncia presentats, en la contestació rebuda pel denunciant, el
Director General de LABORA el va informar de la recepció de l'escrit presentat sense que en el mateix es
faça esment al fet que no vagen a ser realitzades les comprovacions oportunes i per tant no procedeix que
des de la IGS s'efectue en eixe moment cap tpus valoració sobre el resultat futur de les actuacions que es
puguen desenvolupar per part d'aquest organisme. En qualsevol cas, des de la IGS s'ha sol·licitat
informació al servei responsable de la tramitació de les ajudes objecte de denúncia i se'ns trasllada que
estan sent realitzades les corresponents comprovacions, amb la qual cosa, actualment no existeix cap
mena de situació anormal o irregular en relació a la petció efectuada i no procedeix, per tant, que siga
realitzada cap mena d'actuació addicional per part de la IGS.

