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DENÚNCIA
Codi expedient: 915/18
Origen de l'actuació:
Escrit d'un ciutadà en què posa de manifest l'existència de possibles irregularitats en el procés de selecció
d'alumnes dels tallers d'ocupació que durant els últms anys s'han estat realitzant en un municipi.
Objecte de l'actuació:
Comprovar si s'han produït les dites irregularitats i estudiar la causa de les mateixes.
Naturalesa de l'actuació:
Investgació i informe
Data de comunicació d'actuacions:
27 de setembre de 2018
Resultats de l'actuació:
Conclusions i recomanacions:
De l'anàlisi realitzat, no s'ha obtngut evidència de l'existència d'irregularitats en el compliment de
legalitat en els processos selectus dels tallers d'ocupació promoguts per eixe municipi en els exercicis
2015, 2016 i 2017, encara que s'han detectat les següents debilitats de control intern que es recomana
esmenar:
Primera. Segons establixen les bases generals per a la selecció de l'alumnat partcipant en projectes de
tallers d'ocupació dels exercicis seleccionats, “el grup de treball mixt alçarà acta i publicarà la llista de les
persones presentades a les proves, seleccionades i reserves en el tauler d'anuncis de l'enttat promotora
del projecte”.
Les actes del grup de treball haurien d'arreplegar les situacions excepcionals que pogueren generar
diferències entre els candidats oferits pel Centre d'Ocupació del SERVEF i els candidats admesos a proves
dels tallers d'ocupació. De la mateixa manera, les actes haurien de detallar les diferències entre els
candidats admesos a proves, i els candidats presentats i no presentats a les mateixes.
Segona. Totes les reunions celebrades pel grup de treball de selecció de partcipants haurien de refectrr
se en una acta. Això implica que, per a cada especialitat de taller d'ocupació, hauria d'existr, com a mínim,
la documentació següent:
• Acta de convocatòria d'entrevista per a la selecció de l'alumnat.
• Acta de baremació dels aspirants en què s'informe del període de reclamacions.
• Acta de resolució de les conclusions aconseguides després de la revisió individualitzada de les
reclamacions presentades en el termini establit.
• Acta del resultat defnitu de la valoració en què es detallen les persones presentades a les proves,
les persones seleccionades per la seua puntuació i les persones no presentades.

Tercera. Segons la sèptma base general de selecció de l'alumnat partcipant en projectes de tallers
d'ocupació, fnalitzat el procés selectu, el grup de treball mixt farà pública la relació d'aspirants
seleccionats en el tauler d'anuncis de l'enttat promotora.
En compliment de les bases generals del procés selectu, es recomana que el grup de treball mixt deixe
constància en totes les seues actes del compliment de la mencionada base sèptma.
Quarta. Les bases generals per a la selecció de l'alumnat partcipant en projectes de tallers d'ocupació
establix «després de la presentació de la sol·licitud de l'oferta de serveis formatus, per part de l'Enttat
Promotora, el Centre Servef d'Ocupació remetrà entre 3 i 5 persones candidates per lloc oferit».
Amb l'objectu d'homogeneïtzar el procediment i reduir el nivell de discrecionalitat, es recomana valorar la
modifcació del nombre de candidats per lloc oferit en la tramitació de l'oferta de serveis formatus,
establint un número fx de candidats i possibles situacions excepcionals en què el nombre de candidats
sol·licitats poguera modifcarrse.
Quinta. A f de la transparència dels processos selectus, el grup de treball hauria de refectr en les seues
actes el sentt del vot dels membres del grup de treball.

