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

DENÚNCIA
Codi expedient: D903/18
Origen de l'actuació:
Denúncia d'una organització sindical sobre incompliment de la normativa de funció pública en la
convocatòria del Concurs de provisió número 70/2017 al no incloure totes les places ofertables.
Objecte de l'actuació:
Comprovar si s'han inclòs en el concurs de provisió totes les places ofertables
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe
Data de comunicació d'actuacions:
28 de juny de 2018
Resultats de l'actuació:
Conclusions
Realitzat l'estudi de la convocatòria del concurs 70/2017 per a la provisió de llocs de treball de direcció de
secció de naturalesa funcionarial d'administració especial, i de manera específica l'annex
dels llocs oferits, es desprenen les conclusions següents:
Primera. L'esmentat concurs ha sigut convocat en compliment d'un dels compromisos subscrits per
l'administració (DGFP) en el Pacte Sindical vinculat a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015.
Segona. Va dirigit a la provisió de llocs de treball pertanyents als cossos d'Enginyeria Industrial (A1-12 i A209) i d'Enginyeria de Mines (A1-13).
Tercera. Els mencionats Cossos van ser inclosos en l'OEP’2015 i els processos selectius per al seu accés es
troben pendents de finalització.
Quarta. El concurs inclou tots els llocs, no sols de cap de secció, sinó també assimilats (nivells 24) que es
troben vacants o ocupats per no titulars i no tenen reserva legal.
Quinta. Tots els llocs de les RPT que reunixen les característiques assenyalades en l'anterior conclusió i
que pertanyen a algun dels cossos a què es dirigix la convocatòria han sigut inclosos.
En conseqüència, esta inspecció general de serveis conclou que, la resolució de 12 de desembre de 2017
de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 70/20017,
s'ajusta a la legalitat, a l'incloure totes les places vacants de direcció de secció o assimilada que poden ser
proveïdes pels que, reunint tots els requisits pertanguen a més a un dels cossos d'administració especial
A1-12, A1-13 i A2-09.
La part denunciant ha sigut degudament informada del resultat de l'actuació.

