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DENÚNCIA
Codi expedient: 820/16
Origen de l'actuació:
Escrit de la Junta de Personal dels Serveis Territorials de la Generalitat traslladant de denúncia sobre
presumptes irregularitats en la concessió d'una comissió de serveis per a cobrir un lloc de treball en els
serveis territorials de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Objecte de l'actuació:
Comprovar si s'han produït les esmentades irregularitats i estudiar la causa d'aquestes.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe
Data emissió informe:
18 de juliol de 2016

Resultats de l'actuació:
Conclusiones:
Després de la investigació realitzada ha quedat demostrat que la persona titular de la comissió de serveis
denunciada, ha exercit, de fet, les funcions d'aquest lloc durant un període prolongat de temps, encara
que sent anomenada de forma irregular i successiva en distints llocs. Aquesta pràctica, i altres similars que
han sigut identificades en desenvolupament d'aquesta investigació, han de ser objecte de correcció, per
ser contràries a la legalitat, i així s'ha recomanat.
A més, ponderant de forma proporcional la situació existent, que afecta altres persones i llocs, i a la vista
dels elements concurrents (temps transcorregut sense concursos, tipologia de llocs afectats, nivells de
classificació dels llocs “creuats”, propòsit o fi perseguit amb els “encreuaments” de comissions de serveis,
etc.) no s'ha formulat cap recomanació o mesura a adoptar en l'orde disciplinari, més enllà de reiterar que
es procedisca a la correcció de les anomalies evidenciades.
Encara que en la denúncia se suggerixen raons d'amistat o parentiu en la concessió de la comissió de
serveis, així com falta de publicitat en el procés de cobertura del lloc, no es considera acreditada aquesta
relació, ni es considera vulnerada cap obligació de publicitat en la cobertura del lloc en comissió de
serveis, atés que la proposta de nomenament en comissió de serveis, situació que té caràcter excepcional
i temporal (de dos anys quan es tracte de llocs que hagen quedat deserts en les corresponents
convocatòries o es troben pendents de la seua provisió definitiva), no exigix de convocatòria pública, és
suficiente amb què la persona proposada, funcionària de carrera, pertanga al mateix cos, agrupació
professional funcionarial o escala i reunisca els requisits que es reflectixen en la corresponent relació de
llocs, requisits que la persona denunciada complia i complix.
Finalment, en relació al que hem denominat “comissions de serveis encreuades” i les raons de fons per les
quals s'estan produint este tipus d'anomalies, es destaca i recomana amb caràcter general la necessitat de
procedir amb urgència a corregir aquestes situacions, de les quals es deriven evidents riscos. Esta i les
anteriors recomanacions s'han posat en coneixement de la Direcció General de Funció Pública, com a
òrgan que ostenta, entre altres, les competències en matèria d'ordenació, selecció i provisió del personal
al servei de l'administració de la Generalitat.

