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DENÚNCIA
Codi expedient: 838/16
Origen de l'actuació:
Denúncia presentada sobre determinades actuacions realitzades pel Servei Valencià d'Ocupació i
Formació (SERVEF), en relació a la selecció de formadors per a un curs de formació professional per a
l'ocupació programat pel SERVEF per a 2016.
En concret se sol·licita que s'esmene “un error comés en el procés de selecció per considerar que dos dels
candidats seleccionats han sigut “cridats” en dos províncies sense que això resulte possible atés que “no
poden estar actius en les dos al mateix temps”, d'acord amb la Resolució de 30 de març de 2016 de la
directora general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació per la qual s'actualitza la relació
d'especialitats i es modifica la Resolució d'1 de febrer de 2007, del mateix òrgan, per la qual es regula el
procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional en els
centres de formació de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOCV 06.04.2016).
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de la veracitat i exactitud dels fets que es denuncien, a través de la informació sobre el procés
sol·licitada als Centres Servef d'Ocupació (CSE), que han realitzat materialment la gestió de l'oferta dirigida
a la selecció d'un llistat de candidats a docent per a l'especialitat ressenyada en les ofertes d'ocupació
al·ludides per l'entitat denunciant. Així com de la informació facilitada pels Centres SERVEF de Formació
que van presentar en el seu moment l'oferta i tenen encomanada la baremació dels candidats.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe
Data emissió informe:
30 de novembre de 2016

Resultats de l'actuació:
Conclusions i Recomanacions
Ha de concloure's que el sistema de selecció de candidats per a docents de formació professional per a
l'ocupació regulat per la Resolució de 30 de març de 2016, de la directora general del Servici Valencià
d'Ocupació i Formació, possibilita la concurrència de candidats de distintes províncies en la fase de gestió
de l'oferta a través del portal d'internet, tenint en compte que una vegada que aquesta es “penja” en el
portal, poden presentar-se candidats inclús de tota Espanya. La gestió de les ofertes per part dels dos
centres SERVEF d'Ocupació responsables s'ha realitzat conforme al procediment establit, és a dir, primer
gestió a través de sondeig per mitjà de l'aplicatiu TAURÓ, i, en cas que no siga prou per absència de
candidats, per mitjà de publicació en gva.jobs. En el supòsit que ens ocupa, esta última opció ha sigut
utilitzada per un dels centres i això ha motivat la concurrència de candidats d'una altra província.
A la vista d'allò que s'ha exposat en el paràgraf anterior, ha de concloure's que els fets denunciats no
contravenen el marc normatiu establit. I això en la mesura que sí que és possible que apareguen els
mateixos candidats preseleccionats en ofertes de dos províncies per a la cobertura de llocs de docents per
als cursos de formació professional per a l'ocupació impartits en centres propis de la Generalitat
Valenciana, sempre que concórreguen les circumstàncies exposades. Per tant, la presumpció que haguera
pogut dur-se a terme alguna “il·legalitat”, ha quedat desvirtuada. En conseqüència, es procedix a
l'arxivament de les actuacions.

