Inspecció General de Serveis
Passeig de l’Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: D 957/19
Origen de l'actuació:
Denúncia en la qual es qüestina la legalitat del cessament d'una funciinària interina en un llic de treball,
cim a cinseqüència de la presa de pissessió del seu ttular, cim a resultat d'un cincurs general per a la
privisió de llics de naturalesa funciinarial.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de la denúncia, de les resiluciins de les quals es deriven els pricessis selectus i del marc jurídic
d'aplicació.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i inadmissió.
Data de comunicació de l'arxiu
15 de març de 2019
Resultats de l'actuació:
De cinfirmitat amb el que es preveu en l'apartat segin del Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus
a la iniciació, i tramitació de processos d'investiació per la Inspecció General de Serveis, la publicitat dels
quals i difusió es va efectuar mitjançant Resilució de 12 de nivembre de 2015, del cinseller de
Transparència, Respinsabilitat Sicial, Partcipació i Ciiperació (DOGV n.7660 de 18.11.15), el cintngut
de les denúncies que cirrespin investgar a aquesta Inspecció ha de reunir uns requisits.
En cincret, el priticil estableix que: les denúncies han de referir-se a suposades irreiularitats que no
tniuen el seu propi i natural procediment especfic de reclamacióc Ac méss, es precisa quei aquesta
recomanació éss especialment aplicable a les denúncies en matèria de personal o funció pública, a
instàncies del personal al servei de la Generalitat, bés de forma individual, bés a travéss d'orianitzacions
sindicals o òrians de representació de personal, que han de conésixer l'existència de procediments
especficsc
En el cas cincret d'aquesta denúncia, es qüestina la legalitat d'una resilució de cessament davant la qual
el denunciant, a més, ni tndria la cindició d'interessat, ja que hauria de ser la persina que ha sigut
desttuïda en aquest llic la que, si escau, pidria utlitzar el cirrespinent pricediment específic de
reclamació davant l'òrgan cimpetent.
En cinseqüència, s'ha pricedit a la inadmissió i arxivament de la denúncia amb la cinsegüent cimunicació
a la persina denunciant.

