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

DENÙNCIA
Códi expedient: D897/17
Origen de l’actuació:
Es denuncia que en un procediment d'inscripció en Borsa de Treball temporal convocat per la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, no li ha sigut valorat el temps treballat en l'administració que té
reconegut en sentència, i no se li ha donat contestació a les al·legacions ni al seu escrit en el que
sol·licitava el reconeixement del temps treballat.
Objecte de l’actuació:
Revisió de la documentació presentada i comunicació amb la conselleria afectada.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data emissió informe:
26 de gener de 2018

Resultats de l’actuació:
Se li informa a qui denuncia que, respecte a la no valoració del temps treballat és una qüestió vinculada a
un procediment administratiu específic (el d'una convocatòria pública per a inscripció en borsa de treball)
que ha finalitzat amb la publicació el 4/12/17 de la llista definitiva i per tant ha de tindre's en compte el
Protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la iniciació, i tramitació de processos d'investigació per la
Inspecció General de Serveis ( DOCV 18.11.15), en el punt de la qual 2n s'assenyala que les denúncies han
de referir-se a aquelles irregularitats que no tinguen un procediment especifique de reclamació, i de
manera expressa indica que: “de vegades, podem trobar-nos amb denunciants que, davant d'un
determinat conflicte, pareixen 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 estos 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 de la subsecretaria o òrgan competent en funció de la
matèria que es tracte. Esta recomanació és especialment aplicable a les denúncies en matèria de personal
o funció pública, a instàncies del personal al servici de la Generalitat, bé de forma individual, bé a través de
organitzacions sindicals o òrgans de representació de personal”.
I pel que fa a la sol·licitud, no contestada, de reconeixement del temps treballat, a més de trobar-se
encara dins del termini de què disposa l'administració per a contestar, s'ha tingut constància que la seua
petició ha sigut ja resolta favorablement, procedint-se a l'arxiu de la denúncia.

