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

DENÙNCIA
Códi expedient: D889/17
Origen de l’actuació:
Denúncia possibles irregularitats en la cobertura temporal, mitjançant comissió de serveis, d'un lloc de
jefatura en l'Institut de Medicina Legal de València (IML-V), adjudicat al setembre de 2017.
Objecte de l’actuació
Anàlisi de la documentació aportada.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi, investigació abreujada i arxiu.
Data emissió informe:
30 de novembre de 2017

Resultats de l’actuació:
En l'escrit de denúncia s'exposa l'existència de possibles irregularitats en relació amb la tramitació
d'un procediment de provisió temporal d'un lloc de treball que ha finalitzat amb el nomenament
en comissió de serveis, d'una de les persones participants en la convocatòria.
Referent a açò cal tenir en compte que, el Protocol pel qual s'estableixen criteris relatius a la
iniciació, i tramitació de processos d’investigació per la Inspecció General de Serveis, la publicitat
dels quals i difusió es va efectuar mitjançant Resolució, de 12 de desembre, de la citada
consellería ( DOCV 18.11.15) en el punt 2º assenyala que les denúncies han de referir-se a
aquelles irregularitats que no tinguen un procediment especific de reclamació, i de manera
expressa indica que: “en ocasions, podem trobar-nos amb denunciants que, davant un determinat
conflicte, semblen preferir acudir o instar d'inici la intervenció de la Inspecció de Serveis, buscant
trobar un possible i ràpid ressort qualificat de suport a la seua pretensió. En aquests casos, no s'ha
d'acudir a la via de presentar denúncia a la Inspecció General de Serveis (IGS), sinó que, en primer
terme, haurà d'efectuar la pertinent reclamació davant la sotssecretaria o òrgan competent en
funció de la matèria que es tracte. Aquesta recomanació és especialment aplicable a les
denúncies en matèria de personal o funció pública, a instàncies del personal al servei de la
Generalitat, bé de forma individual, bé a través d'organitzacions sindicals o òrgans de
representació de personal”.
En el cas que es denuncia, a més cal considerar que hauran de ser els propis interessats, qui a
través dels mecanismes legals, puguen exercir aquelles accions d'impugnació de les resolucions
que consideren que vulneren la normativa aplicable.
En conseqüència s'inadmet la denúncia i es procedeix al seu arxiu prèvia comunicació a la parteix
denunciant en data 30 de novembre de 2017.

