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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 957/19
Origen de l'actuació:
Escrit pel qual se sol·licita la intervenció del ttular de la conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Partcipació i Cooperació per a corregir el que, segons el parer de les persones que el subscriuen, és
una defcient actualitznació de la informació i falta de transparència en la publicitat de la llista d'ocupació
temporal d'una concreta categoria professional en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de la petció i del marc jurídic d'aplicació.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi i derivació.
Data de comunicació de l'arxiu:
28 de març 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 novembre de 2015, del conseller de
Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació (DOGV núm.7660 de 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 procedisent especfic de reclasaciói. A més, es precisa que: aquesta
recosanaciói és especialsent aplicable a les denúncies en satèria de personal o funciói pública, a
instàncies del personal al servei de la Generalitat, bé de forsa individual, bé a través d'organitzacions
sindicals o òrgans de representaciói de personal, que han de conéixer l'existència de procedisents
especfics.
Al costat d'això, aquest protocol, en el seu apartat seté assenyala en el seu primer paràgraf que l'actuaciói
de la Inspecciói respectarà en tot cas les cospetències que, en satèria d'inspecciói de tots els serveis del
seu àsbit, té atribuïdes cadascuna de les sotssecretaries i, en el seu paràgraf tercer, que en general i
excepte excepcions puntuals justiicades, la intervenciói d'un òrgan especialitzat de control, cos és la
Inspecciói General de Serveis, ha de considerar-se subsidiària, de sanera que la seua intervenciói ha
d'entendre's centrada en l'esclarisent d'aquelles denúncies que, segons el parer de la Inspecciói de Serveis i
en atenciói a la gravetat de l'objecte d'aquestes, convinga inspeccionar- al sarge de les estructures i
secanisses de correcciói o revisiói de caràcter departasental- després d'un deicient i insatisfactori
funcionasent d'aquests secanisses o, si escau, a peticiói sotivada de la pròpia conselleria afectada.
En el cas concret de l'escrit, que les pròpies persones interessades qualifquen de queixa, es qüestona la
falta d'informació i transparència en relació amb una concreta bossa d'ocupació temporal, assumpte que
creiem haver de ser respost, en primera instància, per l'òrgan competent en la matèria de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública que entenem deu, en primera instància, atendre aquesta reclamació.

I això amb independència que, tal com hem advertt a les persones interessades, a la vista de la resposta
fnalment donada per aquest òrgan, si així ho consideren i de forma potestatva puguen, previ a la seua
impugnació en via contenciós-administratva, interposar una reclamació davant el Consell de
Transparència, en els termes previstos en l'artcle 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Partcipació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
En conseqüència, s'ha procedit a derivar al departament corresponent la citada reclamació, amb la
consegüent comunicació a les persones signants d'aquesta.

