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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 977/19
Origen de l’actuació:
Escrit que presenta una Organització Sindical denunciant la demora en la resolució d'una convocatòria de
concurs oposició derivat de les Ofertes d'Ocupació Pública de 2014 i 2016 de la conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública i la falta d'equitat en les oportunitats que es brinden als aprovats respecte a altres
funcionaris del mateix col·lectu
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la convocatòria i del procediment selectu denunciat
Naturalesa de l'actuació
Estudi i anadmisió
Data de comunicació de l’informe a la part denunciant:
6 de maig de 2019
Resultats de l’actuació:
Respecte al procés selectu concret que es denuncia, es comprova que en l'actualitat es troba pendent de
publicar els resultats de la fase de concurs de mèrits pel que no ha sigut publicada la resolució de les
places identicades que s'ofereixen al personal aprovat.
A la part denunciant li l'ha comunicada que, respecte a la durada o demora del procés selectu ha de
considerar-se que la convocatòria del concurs oposició porta la seua causa de l'Oferta d'Ocupació Pública
de 2016 (OEP) aprovada per Decret 123/2016, de 23 de setembre (DOGV 30/09/16) que en la seua
disposició addicional segona habilita l'acumulació de les places de la OEP de 2016 amb les places incloses
en les Ofertes de 2014 i 2015 a l'efecte de realitzar la convocatòria d'una especialitat, categoria o cos
d'aquestes Ofertes d'Ocupació Pública de forma conjunta, com així es va fer en la Resolució de 13 de
desembre de 2016.
I respecte a la falta d'equitat en les oportunitats entre aprovats i resta de funcionaris del mateix col·lectu,
se'ls assenyala que el procés selectu es troba pendent d'iniciar la fase de concurs, per la qual cosa, és sens
dubte extemporani denunciar una situació que, en aquest moment, ni tan sols s'ha pogut produir; no
resulta raonable per a aquesta inspecció que es formule una denúncia basant-se en presumpcions o
sospites que l'administració, en aquest cas, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública puga actuar
amb una falta d'equitat en una futura resolució que oferirà les places al personal aprovat. En qualsevol cas,
els actes i resolucions que dicte l'administració en execució de les OEP són impugnables en via
administratva i jurisdiccional pels qui es troben legitmats.
Finalment se'ls informa que per part de la IGS no s'iniciarà cap actuació investgadora sobre els fets
manifestats, de conformitat amb el que es disposa en a l'apartat segon del Protocol pel qual s'estableixen
els criteris relatus a la iniciació i tramitació de processos d'investgació desenvolupats per la *IGS, (DOGV
18/11/2015), que disposa que les denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que no tnguen el

seu propi i natural procediment especíic de reclamació, especialment en matèria de personal o funció
pública, a instàncies del personal al servei de la Generalitat, bé de forma individual, bé a través
d'organitzacions sindicals o òrgans de representació de personal, que han de conéixer l'existència de
procediments especíic.
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