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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 950/19
Origen de l'actuació:
Denúncia sobre el que, segons considera la persona denunciant, suposen modifcacions no justfcades,
presumptament irregulars, en la composició de diverses comissions de selecció en dos processos selectus
del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), que han sigut objecte de recurs per la
seua part i sobre les quals ha sol·licitat la seua suspensió.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de la denúncia, de les resolucions de les quals es deriven els processos selectus i del marc jurídic
d'aplicació.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i inadmissió.
Data de comunicació de l'arxiu
22 de febrer de 2019
Resultats de l'actuació:
De conformitat amb el que es preveu en l'apartat segon del Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus
a la iniciació, i tramitació de processos d'investgació per la Inspecció General de Serveis, la publicitat dels
quals i difusió es va efectuar mitjançant Resolució, de 12 de desembre, de la citada conselleria (DOCV
18.11.15), el contngut de les denúncies que correspon investgar a aquesta Inspecció ha de reunir uns
requisits.
En concret, el protocol estableix que: les denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que no
tinguen el seu propi i natural procedieent especfic de reclaeacim. A més, es precisa que: aquesta
recoeanacim és especialeent aplicable a les denúncies en eatèria de personal o funcim pública, a
instàncies del personal al servei de la Generalitat, bé de forea individual, bé a través d'organitzacions
sindicals o òrgans de representacim de personal, que han de conéixer l'existència de procedieents
especficss.
Els actes administratus, la legalitat dels quals es qüestona en la denúncia, han sigut recorreguts en
reposició per la persona denunciant, juntament amb altres persones, i hem comprovat que aquest recurs
ha sigut resolt. Ens trobem, per tot això, davant actes administratus sobre els quals la persona denunciant
pot exercir tots els seus drets davant la pròpia administració primer i, posteriorment si així ho considera,
davant la jurisdicció contenciosa administratva.
En conseqüència, s'ha procedit a la inadmissió i arxivament de la denúncia amb la consegüent comunicació
a la persona denunciant.

