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

DENÚNCIA
Codi expedient: 886/17
Origen de l'actuació:
Denúncia per la qual es sol·licita que es realitzen actuacions d'inspecció sobre l'expedient d'acció
concertada en matèria d'assistència sanitària integral atés que, segons indica el denunciant, s'observa
l'existència de greus irregularitats en l'actuació de l'Administració, respecte a l'adjudicació del concert
produït mitjançant la Resolució de 31 de maig de 2017, de la conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, per a la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica.
Objecte de l'actuació:
Revisió de la normativa d'aplicació, així com els informes elaborats a este efecte per l'Advocacia de la
Generalitat i pel Consell Jurídic Consultiu.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu
Data emissió informe:
8 de novembre de 2017

Resultats de l'actuació:
La suposada irregularitat comesa per l'Administració ha sigut objecte de recurs conforme al procediment
establit, de la mateixa manera que l'Orde 3/2017 d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit
sanitari, que s'inclou com un dels fonaments de dret de la Resolució denunciada.
L'assumpte objecte de denúncia compta amb els informes preceptius de l'Advocacia de la Generalitat. De
fet, després del seu informe de 22 de maig de 2017, es modifiquen diversos articles del projecte de
Resolució per a la convocatòria de l'acció concertada. En l'informe jurídic elaborat per l'Advocacia de la
Generalitat, relatiu a la Resolució de 31 de maig de 2017, s'indica de forma expressa que “la presumpció
de validesa de l'acte administratiu imposa el deure d'actuar i decidir sense entrar a analitzar si l'acte és o
no d'acord amb Dret, fins que un òrgan competent per a això i a través del procediment previst, no declare
la seua invalidesa amb caràcter general i anul·le l'acte”.
Pel que fa a l'informe elaborat per la Intervenció General de la Generalitat – considerant l'article 92.1 de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions; l'article 2.2. Del Decret 68/2014, de 9 de maig, pel qual es regula l'exercici de la competència
i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat i el Protocol pel qual
s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació-, la Inspecció General de
Serveis no ha d'intervindre en denúncies el contingut de la qual siga de naturalesa econòmica-financera,
sobretot quan la Intervenció General de la Generalitat – òrgan competent del control intern sobre la gestió
econòmica-financera de la Generalitat_ ja ha realitzat una actuació en el marc del seu pla de control
financer permanent.
En conseqüència es va procedir a arxivar la denúncia, tenint en compte que el denunciant ja ha presentat
els corresponents recursos en defensa de les seues pretensions. La finalització d'aquesta actuació es va
comunicar al referit denunciant.

