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

DENÚNCIA
Códi expedient: 922/18
Orige de l’actuació:
Una Organització Sindical denúncia el nomenament per mitjà de convocatòria de lliure designació del lloc
de director del Centre del Servei de EMERGÈNCIES SANITÀRIES i sol·licita s'investigue per la Inspecció
General de Serveis; així mateix denúncia falta de transparència en les convocatòries públiques de llocs
directius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que qualifica de procediments foscos i en
frau de llei.
Objecte de l’actuació:
Estudi de la denúncia i la documentació que acompanya a fi de determinar sobre la competència d'esta
Inspecció General de Serveis en assumptes en què ha recaigut sentència judicial.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i inadmissió
Data emissió informe:
22 de maig de 2018

Resultats de l'actuació:
Respecte a la sol·licitud d'investigació del nomenament a què fa referència l'escrit de denúncia, cal
assenyalar que la investigació ja ha sigut duta a terme precisament per l'òrgan judicial a què l'interessat
es va dirigir perquè valorara si eren ajustades o no a dret les actuacions administratives que van donar
lloc al nomenament impugnat.
Esta “investigació” ha finalitzat amb una Sentència de instància que haurà de ser executada en els seus
propis termes si adquirix fermesa; en cas de ser apel·lada, caldrà ajustar-se a la sentència que al seu dia es
dicte per l'òrgan jurisdiccional que igualment haurà de ser executada.
En conseqüència, no és procedent obrir cap investigació per part de la IGS en relació amb la cobertura de
la plaça de director del centre de EMERGÈNCIES SANITÀRIES.
D'altra banda, i respecte a la sol·licitud que siguen investigats tots els procediments que qualifiquen de
foscos i en frau de llei convocats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Púlica , l'apartat segon del
Protocol pel qual s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació
desenrotllats per la Inspecció General de Serveis (DOGV número 7660 de 18.11.2015) assenyala que no es
podran admetre a tràmit les denúncies que es limiten a afirmar l'existència de presumptes infraccions
sense aportar ni invocar cap mínim suport en què es base tal afirmació; igualment establix que hauran de
ser rebutjades les denúncies que, sense dades ni documentació que les avale, asseguren l'incompliment
de la legalitat, de manera general o sistemàtica de determinats procediments administratius, perquè això
suposaria qüestionar d'entrada i sense cap fonament la presumpció de legalitat dels actes que dicta
l'administració i per tant també la seua eficàcia i executivitat.
Les manifestacions que es realitzen en la denúncia, han de ser considerades com a opinions i valoracions
per part de l'organització sindical respecte de determinades actuacions de la conselleria de Sanitat

Universal i Salut Pública i en conseqüència, segons el parer de la Inspecció General de Serveis, no poden
ni han de donar lloc a cap procés d'investigació tal com se sol·licita.
En conseqüència es procedix a arxivar la denúncia, amb la corresponent comunicació al denunciant.

