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

DENÚNCIA
Codi expedient: D902/18
Origen de l'actuació:
Denúncia per la qual es comunica, segons manifesta l'interessat, “la situació absolutament irregular» d'un
centre hospitalari perquè la inspecció general de serveis «tinga a bé prendre les mesures oportunes”,
adjuntant una arreplega de firmes realitzada entre els professionals del centre oposant-se a la seua
eixida. El canvi de centre de treball s'havia produït amb anterioritat a la data de la presentació de l'escrit.
Objecte de l'actuació:
Revisió de la documentació sol·licitada al centre hospitalari i a la conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública per a determinar la possible existència d'alguna irregularitat en les actuacions realitzades en
matèria de gestió de personal que afectaren la persona denunciant.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data emissió informe:
7 de febrer de 2018

Resultats de l'actuació:
Després del requeriment de documentació es comprova:
-El 22 de desembre de 2016 es va dictar sentència per part del Jutjat del Contenciós Administratiu en la
que es va estimar el recurs contenciós-administratiu interposat per un funcionari del centre hospitalari
contra les Resolucions emeses pel director Gerent en relació amb l'assignació temporal de funcions d'un
lloc de direcció de l'esmentat centre.
-El consorci va presentar recurs d'apel·lació contra la sentència anterior, trobant-se la interlocutòria
pendent de deliberació i votació.
-La persona denunciant va sol·licitar al departament de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública el reingrés en un altre centre hospitalari amb efectes des de l'1 de gener de 2018.
En conseqüència, es procedix a arxivar la denúncia, amb la corresponent comunicació al denunciant,
tenint en compte que la suposada irregularitat comesa per l'Administració ha sigut objecte de sentència
per part del Jutjat del Contenciós Administratiu i de recurs per part del centre hospitalari conforme al
procediment establit i que la sol·licitud de canvi de lloc de treball realitzat per la persona denunciant va
ser atesa conforme al procediment administratiu.

