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

DENÚNCIA
Codi expedient: D974/19
Origen de l’actuació:
Denúncia presentada per una Organització Sindical relatia a les coniocatòries de concurs oposició per a la
cobertura de places bàsiques, que realitza la conselleria de Sanitat Uniiersal i Salut Pública en les quals no
consta la ubicació de les places oferides que solament s'identiquen, després de la publicació del resultat
deinitu del procés selectu.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de les coniocatòries i estudi de la normatia d'aplicació.
Naturalesa de l'actuació
Estudi i anadmisió
Data de comunicació de l’informe a la part denunciant
3 de maig de 2019
Resultats de l’actuació:
En la denúncia s'argumenta que en les coniocatòries dels concursos oposició hauria de refectrise la
ubicació de les places i no en les resolucions mitjançant les quals es publiquen i identiquen els llocs que
s'ofereixen a les persones que ja han superat el procés selectu. Així mateix sol·liciten a la Inspecció
General de Serieis que es pronuncie sobre les qüestons que plantegen, totes elles relacionades amb el
moment i la forma més adequada per a oferir les places.
Després de l'anàlisi de les coniocatòries que s'assenyalen en la denúncia i l'estudi de la normatia
d'aplicació, es comunica a la part denunciant que les coniocatòries de proies selecties regulen les bases
per les quals ha de regirise el procediment selectu i en l'últma d'aquestes bases s'ofereixen els recursos
administratus i jurisdiccionals que, les persones legitmades poden interposar contra la pròpia
coniocatòria i altres actes administratus, dictats en la seua execució.
De l'escrit de denúncia es desprén que l'Organització Sindical denunciant, no ha formalitzat recurs
administratu o contenciósiadministratu contra cap de les coniocatòries a les quals al·ludeix en el seu
escrit, ni contra els actes administratus dictats en la seua execució.
En conseqüència, atés que la Inspecció General de Serieis no té naturalesa d'òrgan consultu, no pot
pronunciarise sobre les qüestons plantejades en el seu escrit; d'altra banda, les presumptes irregularitats
que denuncien, tenen el seu propi procediment de reclamació o impugnació, i per tant no competeix a
aquesta Inspecció iniciar cap actuació iniestgadora sobre aquestes.
Tot això, de conformitat amb el Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus a la iniciació i tramitació de
processos d'iniestgació deseniolupats per la IGS, aproiat per Resolució de 12 de noiembre de 2015, del
conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació (DOGV n. 7660, de
18/11/2015), que en el seu apartat segon assenyala que les denúncies (que poden iniciar un procediment
d'iniestgació per la IGS), han de referirise a suposades irregularitats que no tnguen el seu propi i natural

procediment especíic de reclamació; en un següent paràgraf assenyala literalment: aquesta recomanació
és especialment aplicable a les denúncies en matèria de personal o funció pública, a instàncies del
personal al seriei de la Generalitat, bé de forma indiiidual, bé a traiés d'organitzacions sindicals o òrgans
de representació de personal, que han de conéixer l'existència de procediments especíics.
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