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DENÚNCIA
Codi expedient: 936/18
Origen de l'actuació:
Denúncia dirigida a la Intervenció General de la Generalitat sobre la comissió d'una possible prevaricació o
malversació al contractar el servici de manteniment de les dependències de la Conselleria de Sanitat,
havent-hi personal de la Conselleria que realitza eixes labors. El denunciant també considera que la
declaració a extngir de la categoria professional que actualment exercix, per mitjà de l'aprovació del
Decret 70/2013, del Consell, podria ser causa de delicte d'assetjament laboral.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi del contngut de la denúncia .
Naturalesa de l'actuació:
Estudi abreviat i arxiu.
Data de comunicació de l’arxiu:
20 de setembre de 2018
Resultats de l’actuación:
Es comunica al denunciant que es procedix a l'arxiu de la denúncia, motvant-se en les circumstàncies
següents:
1.- L'elecció del sistema de gestó de l'actvitat derivada de l'exercici de competències de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, ja siga principal o accessòria, és una qüestó d'oportunitat, i no de
legalitat, que no correspon valorar a esta Inspecció. En este sentt, la declaració a extngir de 28 categories
de personal estatutari a través del Decret 70/2013, del Consell, no és indiciari d'assetjament laboral a les
persones afectades sinó conseqüència del canvi de model de gestó que, segons l'exposició de motus del
mateix, va començar en els anys 90.
2.- La disposició addicional primera del Decret establix com a garanta que “el personal fx que siga ttular
de les places les categories del qual se suprimixen contnuarà exercint les seues funcions i li seran
respectades les condicions de treball i el seu règim jurídic, sense perjuí que la realització del seu treball
s'adapte a les característques i a l'organització que siguen oportunes per a una efcaç prestació del
servici”.
3.- En aplicació de la disposició addicional citada en el punt anterior, és competència de la Conselleria de
Sanitat adoptar, si és el cas, les mesures organitzatves que considere més adequades com a
conseqüència de l'entrada en vigor del contracte de servicis, prèvia negociació amb les organitzacions
sindicals.

