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

DENÚNCIA
Codi expedient: D 994/19
Origen de l’actuació:
Escrit pel qual es denuncien possibles actuacions irregulars en la convocatòria d'una sessió consttutva de
tribunal d'una oposició de personal docent. El canvi de data, sense raons que el justiquen, li ha suposat
l'obligació de partcipar en el tribunal, com a vocal suplent, en haver presentat dos dels ttulars el
corresponent comunicat de baixa mèdica estés el mateix dia de celebració de la sessió consttutva.
Objecte de l’actuació:
Análisis de los hechos denunciados y de la normatva reguladora
Naturalesa de l’actuació:
Estudi abreujat i arxiu
Data de comunicació a la part denunciant:
19 de juny de 2019
Resultats de l’actuació:
El tribunal qualiicador és un òrgan col·legiat regulat en l'artcle 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i el fet denunciat de canvi de dia i hora de celebració de la
sessió no pot qualiicarrse d'una irregularitat o d'una infracció a la legalitat que haja de comportar una
actuació d'aquesta inspecció.
D'altra banda, d'acord amb l'apartat primer Protocol pel qual s'estableixen criteris relatus en la iniciació, i
tramitació de processos d'investgació per la Inspecció General de Serveis, (DOGV de 18.11.15), el
procediment investgador es dirigeix a detectar la possible existència d'irregularitats o infraccions de la
legalitat, així mateix, en l'apartat segon es regula la inadmissió d'aquelles denúncies que es limiten a
airmar l'existència de presumptes infraccions, sense aportar o invocar cap suport en el qual es basa tal
airmació.
En conseqüència, es trasllada a la persona denunciant que, de conformitat amb l'esmentat protocol, la IGS
no iniciarà cap actuació investgadora sobre aquest tema; no obstant això, davant les circumstàncies
concurrents en aquest cas, es remet còpia de la denúncia a la Direcció General de Centres i Personal
Docent per si estma convenient analitzar el succeït, a l'ésser l'òrgan competent en el nomenament dels
membres dels tribunals que han de jutjar el procediment selectu d'ingrés en els cossos docents de
professors d'Ensenyament Secundari.

