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

DENÚNCIA
Codi expediente: D 970/19
Origen de l'actuació:
Escrit de denúncia en el qual es manifesta l'existència d'una presumpta conducta antsindical de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en negar a un sindicat la informació necessària com a
instrument essencial per a la defensa dels drets dels seus afliats i dels treballadors.
Objeto de la actuación:
Anàlisi dels fet denunciats i del marc jurídic d'aplicació.
Naturaleza de la actuación:
Estudi, investgació abreujada i arxiu
Fecha de comunicación de la inadmisión:
13 de maig de 2019
Resultados de la actuación:
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 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
especfics.
En relació amb l'escrit de denúncia, cal tndre en compte que segons l'artcle 13 de la Llei orgànica de 2
d'agost, de Llibertat Sindical “Qualsevol treballador o sindicat que considere lesionats els drets de llibertat
sindical, per actuació de l'ocupador, associació patronal, Administracions públiques o qualsevol altra
persona, enttat o corporació pública o privada, podrà recaptar la tutela del dret davant la jurisdicció
competent a través del procés de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.”
D'altra banda, pel que respecta al dret a l'accés a la informació pública el Decret 105/2017, de 28 de juliol,
del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de
transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern,
regula el règim de recursos i reclamacions en la matèria.
En conseqüència, se li ha comunicat a la persona interesada que les presumptes irregularitats que
denuncien tenen el seu propi procediment de reclamació o impugnació, i per tant no competeix a aquesta
Inspecció desenvolupar una actuació investgadora sobre les mateixes i es procedeix al seu arxiu.
No obstant l'anterior, des de la Inspecció General de Serveis ens hem dirigit a l'òrgan competent en la
matèria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recordant-li que, més enllà de contestar de
forma expressa les sol·licituds d'informació específques i d'accés a la informació pública que reben en

aquesta matèria, en el sentt que procedisca, eviten el realitzar convocatòries d'un òrgan de negociació
sindical, com és la Mesa Sectorial de Sanitat, amb caràcter exclusivament “informatu” sobre aspectes que
no siguen objecte de negociació. Així mateix, els suggerim que valoren la conveniència d'establir criteris o
pautes sobre com i quan donar publicitat actva en la pàgina web de la conselleria i/o traslladar a les
organitzacions sindicals que no estan presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, tant de la documentació i
informació que s'entrega a iniciatva de l'Administració en aquesta Mesa sectorial amb caràcter informatu
i no a l'efecte de negociació, com dels Pactes i Acords que en la mateixa s'aconseguisquen.
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