Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de
l’Admnistració Pública
Inspecció General de Serveis

ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Códi expedient: AE 23/19
Orige la actuación:
Remissió per part de l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana,
d'una denúncia anònima que va ser presentada davant la citada agència en la qual es feia referència al fet
que funcionaris de la Generalitat podrien estar impartint classes de manera irregular.
Objecte de l’actuació:
L'objectiu de l'actuació consisteix a determinar la rellevància i certesa dels fets denunciats amb la finalitat
de valorar exclusivament si l'activitat es realitza ajustant-se al règim previst per a l'exercici d'activitats
compatibles per al personal al servei de l'administració del Consell, ja que altres aspectes derivats de la
denúncia ja s'havien traslladat als òrgans competents.
Naturalesa de l’actuació:
Investigació i informe

Data de remissió de l’informe:
27 de gener de 2020
Resultats de l’actuació:
Conclusions:
1. Impartir classes de formació, si no es supera el límit establit de 75 hores anuals i no implica incompliment
de l'horari de treball, és una activitat exclosa expressament en les lleis que regulen la matèria de les
incompatibilitats, i per tant no requereix d'una sol·licitud prèvia de compatibilitat.
2. La denúncia presentada, que va donar origen a aquesta actuació, no va aportar cap prova que acreditara
o confirmara que s'ha superat el límit horari establit i durant l'actuació no s'ha obtingut evidència d'aquesta
circumstància. El personal denunciat reconeix que exerceix aquesta activitat per davall dels límits horaris
previstos en la norma i d'altra banda, els superiors jeràrquics de les persones denunciades han manifestat
expressament que aquesta situació no interfereix negativament en l'exercici de les seues funcions.
3. Per tant, i a la vista de les conclusions exposades, i atés que no s'ha constatat l'existència d'una infracció
al que es disposa en les lleis que regulen les incompatibilitats, per part d'aquest Inspecció de serveis es
procedeix a l'arxivament de la denúncia.
4. Es considera una feblesa que, amb independència que puga no ser necessària l'obtenció d'una
autorització prèvia per a l'exercici d'aquesta activitat, no es reculla per part de la normativa aplicable cap
mena d'obligació perquè aquesta situació siga posada en coneixement exprés de l'òrgan competent en
matèria de personal per a la seua inscripció en el registre de personal o que, com a mínim, siga posada en
coneixement de la persona que ostente la prefectura immediata del personal afectat.
Recomanació:
Si bé, no s'efectua de manera relacionada amb les conclusions del present informe cap recomanació
d'actuació de caràcter concret, el seu contingut ha de ser posat en coneixement de l'òrgan competent en
matèria de funció pública amb la finalitat que puga conéixer les actuacions realitzades, perquè, en cas
d'iniciar-se un procediment per a elaborar una norma de desenvolupament de caràcter autonòmic en
matèria d'incompatibilitats.

