Sotsdirecció General d’ Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012 Fax. 9619 22252

DENÙNCIA
Códi expedient: 810/16
Origen de l’actuació:
Denuncia l'actitud que qualifica de venjativa i arbitrària per part de la Direcció del seu centre de treball en
haver proposat la revocació de la seua comissió de serveis en un lloc de jefatura .
Objecte de la actuación:
Comprovació dels fets denunciats ocorreguts en l'últim trimestre de 2015.
Naturaleza de l’actuació:
Investigació e informe
Data emissió informe:
23 de març de 2016

Resultats de l’actuació:
Conclusions i Recomamacions
1) No es considera que l'inici del procediment de revocació de la comissió de serveis amague “les altres
raons” ni reflecteix conductes “venjatives i arbitràries” tal com assenyala la persona denunciant en el seu
escrit.
2) La situació administrativa de la persona denunciant que presta serveis efectius en un lloc de treball en
província diferent a la del lloc en el qual formalment està comissionada, és totalment irregular i precisa
d'una immediata correció, al no estar emparada aquesta situació en la normativa legal vigent en matèria
de provisió de llocs de treball. Aquesta situació s'estén també, a altres sis llocs del mateix organisme, la
persona responsable del qual en matèria de personal ha reconegut l'existència del que venim denominant
“comissions de serveis creuades”.
Procedeix, per tant recomanar al citat Organisme que de manera immediata es promoga la finalització
d'aquesta anomalia sol·licitant a la direcció general de Funció Pública la correcció d'aquestes situacions,
iniciant a aquest efecte els procediments reglamentaris pertinents amb la finalitat de revocar i deixar
sense efecte totes les comissions de serveis assenyalades en l'informe, inclosa la de la persona
denunciant.
D'altra banda és necessari, i sense que servisca de justificació, destacar que les irregularitats detectades,
posen de manifest un problema greu en l'àmbit de la provisió de llocs de treball en la nostra
administració. Així, l'excessiu recurs a la provisió de llocs de treball, mitjançant comissió de serveis, forma
de provisió que té i ha de tenir un caràcter temporal i excepcional, quasi es converteix en práctica habitual
com a conseqüència directa de la falta de provisió ordinària de llocs de treball vacants (a través dels
corresponents sistemes de concurs o lliure designació), situació que considerem convenient posar en
coneixement de la direcció general de Funció Pública, òrgan competent en la matèria, perquè actue en
conseqüència.
Les conclusions de l'informe es van remetre a la persona denunciant el 23 de març de 2016

