Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización
de la Administración Pública
Inspección General de Servicios

DENÚNCIA
Codi expedient: D 990/19
Origen de l’actuació:
Escrit pel qual es denuncia la incorporació a una plaça de personal estatutari fi que, al seu judici, és
diferent a la que se li va adjudicar per resolució de 8 d'abril de 2019 de l'òrgan competent.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la documentació aportada i normatva reguladora
Naturalesa de l’actuació:
Estudi abreujat i ariiu
Data de comunicació a la part denunciant:
19 de juny de 2019
Resultats sde l’actuació::

Es denuncia que, després de la presa de possessió, ha sigut destnada a un centre i plaça diferent que ni
tan sols havia sigut oferida; aiií mateii denúncia que, durant el termini de presa de possessió, en el centre
hospitalari en el qual havia obtngut la plaça, va ser coberta una vacant de la seua especialitat per una
persona interina de la llista d'ocupació temporal.
La persona denunciant acompanya a la seua denúncia els recursos de reposició presentats davant l'òrgan
competent contra la cobertura interina d'una plaça en el centre hospitalari en el qual se li havia adjudicat
plaça, i contra l'acord de destnarrla a un centre de salut.
Se li comunica a la persona denunciant que, de conformitat amb el que es preveu en l'apartat segon del
Protocol pel qual s'estableiien criteris relatus a la iniciació, i tramitació de processos d'investgació per la
Inspecció General de Serveis, (DOGV de 18.11.15), el contngut de les denúncies que correspon investgar a
aquesta Inspecció han de referirrse a suposades irregularitats que no tnguen el seu propi i natural
procediment específc de reclamació; en el present cas, els fets que es denuncien, són impugnables en via
administratva i també jurisdiccional i segons consta en la documentació acompanyada han sigut ja
presentats els recursos de reposició.
En conseqüència, aquesta Inspecció no iniciarà cap actuació investgadora sobre aquest tema si bé, en
l'eiercici de les funcions de coordinació que té atribuïda la IGS, s'ha sol·licitat a la Conselleria competent
informe de la resolució dels esmentats recursos de reposició.

