DENÚNCIA
Codi expedient: 846/16
Origen de l'actuació:
Escrit pel qual es sol·licita a la Direcció General de Transparència i Participació que s'inste a la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a què s'adopten les mesures oportunes perquè el sorteig públic
del Tribunal d'oposicions al cos d'inspectors d'Educació es realitze amb totes les garanties necessàries de
transparència i que, en cas d'utilitzar un sistema informàtic, es justifique l'elecció i se certifique per un
tècnic independent el procediment. D'això es va donar traslladar a la Inspecció General de Serveis per a la
seua consideració.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi del marc competencial i de coordinació amb la Inspecció General d'Educació, com a òrgan
especialitzat en la matèria, al que es va sol·licitar informació sobre els antecedents de l'assumpte en
relació amb el sorteig públic del tribunal d'oposicions al cos d'inspectors d'educació, corresponent a la
convocatòria de l'Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per
la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, a fi de valorar si la IGS havia
de fer-se càrrec del mateix.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i derivació
Data escrit de remissió:
16 de novembre de 2016

Resultats de l'actuació:
D'acord amb el que es disposa en l'article 69.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
l'assumpte va ser remés a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
òrgan al qual competeix la direcció del personal de la conselleria respectiva, així com la inspecció de tots
els serveis del departament, per si considerava oportú dur a terme qualsevol actuació.
Referent a açò, per la Inspecció General d'Educació es va informar sobre el sistema de sorteig, indicant a
més que els denunciants es van personar el dia de la celebració d'aquest sorteig, el 17 d'octubre del 2016,
acompanyats per un informàtic, i van poder realitzar diferents proves i comprovacions sobre el sistema.
Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es va entendre que els denunciants van aclarir tots els
seus dubtes, prova d'açò és que, malgrat que en el seu escrit de denúncia indicaven la reserva del seu dret
a acudir a instàncies que consideraren oportunes, així com d'impugnar el sorteig en cas que no es
compliren els requeriments del seu escrit, no van presentar cap tipus de recurs a la convocatòria, ni van
presentar cap tipus d'inconvenient.
Per tot l'exposat, es va procedir a l'arxivament de la denúncia.

