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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 912/18
Origen de l'actuació:
Denúncia presentada per una organització sindical sobre diversos processos per a la selecció de personal
temporal desenvolupats per un centre hospitalari.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de les resolucions de què es deriven els dits processos i del marc jurídic d'aplicació.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i inadmissió
Data de comunicació de la inadmissió
29 de març de 2018
Resultats de l'actuació:
De conformitat amb el que preveu l'apartat segon del Protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la
iniciació, i tramitació de processos d'investigació per la Inspecció General de Servicis, la publicitat i difusió
de la qual es va efectuar Mitjançant Una Resolució, de 12 de desembre, de l'esmentada conselleria (DOCV
18.11.15), el contingut de les denúncies que correspon investigar a esta Inspecció ha de reunir uns
requisits.
En concret, el protocol establix que: les denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que no
tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació. A més, es concreta que: esta
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, que han de conèixer l'existència de procediments
específics.
Totes i cada una de les resolucions de les quals es qüestiona la legalitat en la denúncia són recurribles, tal
com s'indica en l'antefirma.
La denúncia presentada persegueix la revocació de determinats actes administratius dictats per la
gerència per considerar els denunciants que les resolucions a què s'al·ludeix en el seu escrit no són
conformes a dret pels motius que allí s'exposen.
La discrepància de criteri que manté el sindicat denunciant respecte a l'actuació de la gerència ha de
plantejar-se i substanciar-se a través del medi legalment establit per a la impugnació de totes i cada una
de les resolucions la legalitat de la qual es qüestiona, que ens és un altre que la interposició del recurs
corresponent, per a la qual cosa l'organització sindical té reconeguda la legitimació activa per la seua
pròpia condició.
En conseqüència, s'ha procedit a la inadmissió de la denúncia amb la consegüent comunicació al
denunciant.

