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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH 

Queixa 2200178  

Promoguda 
per (...) 

Matèria Ocupació 

Assumpte Falta de resposta. 

Actuació Resolució de tancament 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓ DE TANCAMENT 

 

D’acord amb la normativa que regeix el funcionament d’aquesta institució, el promotor de la queixa presentà 
en data 17/01/2022 un escrit al qual s’assignà el número de queixa 2200178. 

En el seu escrit manifestava la falta de resposta als escrits i correus electrònics dirigits a l’Administració 
educativa, en què reclamava l’abonament de sexenni. 
 
Una vegada admesa a tràmit la queixa, d'acord amb el que es preveu en l'art. 31 de la Llei 2/2021, de 26 de 
març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges, aquesta institució va sol·licitar en data 20/01/2022 a la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que, en el termini d'un mes, remetera un informe detallat i raonat 
sobre els fets que han motivat l'obertura de la queixa i en particular sobre les qüestions següents:  
 

Previsió temporal concreta per a abonar el sexenni, si escau.  
Previsió temporal concreta per a donar resposta a l’escrit del ciutadà. 

 
Amb data 23/02/2022 té entrada en el registre d’aquesta institució l’informe sol·licitat, el contingut del qual 
és el següent:  

(...) En primer lloc, s’ha de fer constar, una vegada revisat el Full de Serveis corresponent, que, en efecte, 
resulta procedent estimar la sol·licitud efectuada per l’interessat.  
Quant a la previsió sobre la data de resposta i abonament del component retributiu corresponent, se significa 
que, amb data 14 de febrer de 2022 la directora territorial d’Educació, Cultura i Esport de València ja va 
acordar, per tal que fóra comunicat al Sr.(...) ordenar l’enregistrament de la proposta de pagament corresponent 
per a la seua percepció, una vegada fóra fiscalitzada de conformitat per la Intervenció Delegada (...). 

Donàrem trasllat del contingut de l'informe a l'autor de la queixa a fi que, si ho considerava oportú, hi 
presentara escrit d'al·legacions, però de moment no ens consta que s’hi haja formulat cap observació. 

Una vegada indicats els fets anteriors, passem a resoldre la present queixa amb les dades que consten en 
l'expedient. 

Cal recordar que la funció d'aquesta institució, d'acord amb la normativa que la regula, està integrada per la 
«defensa dels drets i les llibertats reconeguts en el títol I de la Constitució Espanyola, en el títol II de l'Estatut 
d'Autonomia, com també per les normes de desenvolupament corresponent, i els instruments internacionals 
de protecció dels drets humans i en la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana» (article 1 de la 
Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges). 

L'objectiu de la nostra intervenció, per tant, se centra en l'anàlisi de l'existència d'actuacions administratives 
que hagen generat una situació de vulneració dels drets constitucionals i/o estatutaris de la ciutadania 

El present expedient es va iniciar per la possible afecció del dret de la promotora de l'expedient a una bona 
administració, que implica que les seues pretensions siguen resoltes dins d’un termini raonable, com també 
dels seus drets com a empleat públic. 
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De la lectura de l'informe de l'Administració educativa, informe emés per empleada pública (Directora 
Territorial) en l'exercici de les seues funcions es desprén que s’abonaran les retribucions reportades i es 
contestarà l’escrit del ciutadà. Tenint en compte les manifestacions de l'Administració autonòmica, no hi 
observem vulneració de drets fonamentals que justifique la intervenció supervisora a què ens autoritza la 
nostra llei. 

Davant del que antecedeix, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 33 de la Llei 2/2021, de 26 de març, 
del Síndic de Greuges, ES RESOL el tancament del present expedient, i amb això finalitzar la intervenció 
d'aquesta institució en l'assumpte plantejat. 

Ara bé, sense perjudici d’això anterior, aquesta institució vetlarà perquè per part de la referida Administració 
es complisca el que indica en el seu informe. En aquest sentit, en el cas que l'Administració educativa no 
abone les retribucions reportades al mes d'abril de 2022, demanem a l'autor de la queixa que ens ho 
comunique per a intervenir-hi novament. 

Finalment, i com ja hem ressenyat en altres queixes tramitades per aquesta institució i dirigides a aqueixa 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport davant d’assumptes similars al present, aquesta institució considera 
que la remuneració és la contraprestació que ha de percebre l'empleat públic com a conseqüència de la 
prestació dels seus serveis, és a dir, pel treball realitzat, i que ha de rebre en contraprestació el seu sou dins 
del termini i en la forma escaient per part del seu ocupador, en aquest cas l'Administració educativa. El 
pagament puntual de la remuneració és una obligació de l'Administració educativa amb els seus empleats. 

 
 

Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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