Direcció General de Planificació Estratègica,Qualitat i Modernizatció
de l‘Administració Pública
Inspecció General de Serveis

DENÚNCIA
Codi expedient: D 1003/19
Origen de l’actuació:
Escrit dirigit inicialment a la Conselleria de Par cipació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democrà ca,
en el qual es sol·licitava que fóra revisada la seua resolució provisional de les Ajudes a les Arts Escèniques
de l'any 2019 convocades per l'Ins tut Valencià de Cultura (IVC), per entendre que podrien haver-se
conculcat els principis de transparència, objec vitat i baremació per part de l'en tat concedent de les
ajudes. Des de la citada conselleria se li va contestar a la seua pe ció, mitjançant un escrit datat el 25 de
juliol, i posteriorment es va remetre l'assumpte per a la seua consideració a la IGS.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi dels fets denunciats i de la norma va reguladora
Naturalesa de l’actuació:
Estudi abreujat i arxiu
Data de comunicació de la inadmissió:
31 de juliol 2019
Resultats de l’actuació:
Considerant que en les al·legacions efectuades, es qües onava fonamentalment la valoració tècnica dels
criteris de baremació previstos per a les ajudes de l'Ins tut Valencià de Cultura de l'any 2019 en el cas
d'un expedient concret i individualitzat, s'ha ngut en compte que el Protocol pel qual s'estableixen
criteris rela us a la iniciació i tramitació de processos d'inves gació a instàncies de denúncies o pe ció
raonada d'altres òrgans, desenvolupats per la IGS, (publicat en el DOGV de 18/11/2015) assenyala al seu
apartat segon rela u al con ngut de les denúncies, el següent:
Les denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que no nguen el seu propi i natural
procediment especíﬁc de reclamació. A vegades, podem trobar-nos amb denunciants que, davant un
determinat conﬂicte, semblen preferir acudir o instar d'inici la intervenció de la Inspecció de Serveis,
buscant trobar un possible i ràpid ressort qualiﬁcat de suport a la seua pretensió, en lloc de promoure les
reglamentàries reclamacions administra ves i, si escau, judicials.
En conseqüència, es trasllada a la persona denunciant que, de conformitat amb l'esmentat protocol, la IGS
no iniciarà cap actuació inves gadora sobre aquest assumpte.

