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

DENÚNCIA
Codi expedient: 892/17
Origen de l'actuació:
Escrit traslladat a la Inspecció per part de la Direcció General de Transparència i Participació, receptora
original del mateix, en el que se sol·licita aclariment sobre el procediment seguit per l'entitat CULTURARTS
per a la provisió d'un lloc de treball vacant per jubilació del seu anterior titular, atés que segons indica, es
va iniciar un procés de selecció de personal, i després de ser dictada una resolució per a la contractació de
la persona seleccionada, es va utilitzar la mateixa resolució per a contractar una altra persona en un lloc
diferent.
Objecte de l'actuació:
Estudi de la situació arreplegada per l'escrit i del procediment seguit per a la provisió del lloc de treball en
qüestió.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i informe
Data emissió informe:
9 de gener de 2018

Resultats de l'actuació:
Des de la Inspecció de Servicis es contacta en la Subdirecció de Gestió de CULTURARS, des d'on es justifica
el procediment seguit per a la provisió de l'esmentat lloc.
El lloc es va intentar cobrir per millora d'ocupació, al no existir bossa d'eixa categoria professional, però la
persona seleccionada no va acceptar el contracte proposat, per la qual cosa degut a la necessitat de
disposar de forma imminent d'un tècnic per a fer front a l'elevada càrrega de treball (activitat teatral
programada per a estiu i tardor) es va sol·licitar l'autorització de la D.G. De Pressupostos per a cobrir un
lloc de categoria inferior, per al que sí que existia borsa de treball.
Entre altres qüestions, queda aclarit i justificat documentalment que s'han sol·licitat les oportunes
autoritzacions de la D.G. De Pressupostos per a cobrir, en primer lloc el lloc vacant com a «millora
d'ocupació», i posteriorment per a cobrir el segon lloc per «acumulació de tasques» per mitjà d'un
contracte de duració determinada.
Atés que no s'ha rebut denúncia expressa dirigida a esta Inspecció, i que la persona que subscriu l'escrit ha
sigut finalment contractada en el lloc que origina este assumpte, des de la Inspecció General de Servicis
donem per acabada l'actuació i procedim al seu arxiu.

