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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 911/18
Origen de l'actuació:
Escrit presentat per l'exclusió reiterada de la persona denunciant en la tasca de col·laboració en la
realització de proves organitzades per la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, per a l'obtenció de determinats certificats acreditatius, així com sobre el procediment de
provisió de determinats llocs de treball del Servei Territorial a què està adscrita.
Objecte de l'actuació:

Revisió del contingut de la denúncia. Contacte amb la direcció territorial a què està adscrita la
persona denunciant per a determinar les possibles actuacions a realitzar per a esmenar la
problemàtica denunciada.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i informe.
Data de comunicació de l'arxiu
28 de maig de 2018
Resultats de l'actuació:
Quant a la "exclusió en la realització de proves", es comprova que no s'aplica cap criteri de

participació ni d'exclusió, la qual cosa motiva una certa opacitat que genera mal ambient, més
quan estes assistències són retribuïdes.
Es recomana que s'elabore una instrucció detallada en què s'especifiquen clarament els criteris
de selecció dels funcionaris que puguen assistir, tant per a col·laborar en la realització de les
proves com per a formar part dels tribunals, així com els motius d'exclusió. La seua existència
permetrà a l'òrgan la clara motivació dels seus actes evitant aixina l'aparença d'arbitrarietat dels
mateixos.
Respecte a “l'exclusió en la designació de llocs de direcció”, després de revisar la normativa
aplicable en matèria de selecció i provisió de llocs de treball i confirmar que la concessió de les
comissions de servei és una facultat que correspon a l'Administració, d'acord amb la seua
potestat discrecional d'autoorganització, es recomana a la direcció territorial, per a garantir la
transparència i el principi de publicitat, utilitzar els canals habituals de difusió previs a l'assignació
dels llocs de direccions en comissió de serveis.

