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DENÚNCIA
Codi expedient: D 833/16
Origen de l'actuació:
Denúncia per la qual se sol·licita a la IGS que investigue un possible incompliment de la Llei 53/1984
d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, per la presumpta
realització d'una activitat privada per un funcionari de carrera impartint cursos de formació per a
l'accés a la funció pública en una acadèmia privada sense sol·licitar l'oportuna autorització de
compatibilitat.
Objecte de l'actuació:
Comprovar si realment s'està realitzant l'activitat privada en els termes en què resultaria un
incompliment de la normativa sobre incompatibilitats. Informar la direcció del departament en què
presta els seus serveis la persona denunciada per al seu seguiment posterior.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe
Data emissió informe:
15 de setembre de 2016

Resultats de l'actuació:
Conclusions:
Impartir classes de formació d'accés a la funció pública, si no se 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 les incompatibilitats, i per tant, no requerixen sol·licitud de compatibilitat.
Es verifica que la persona denunciada, realitza l'activitat privada mencionada, però la dedicació
anual a esta activitat no supera el límit de les 75 hores.
En el transcurs de les investigacions, es constata que hi ha una altra funcionària que pertany a la
mateixa unitat que la persona denunciada, que també impartix cursos de formació en la mateixa
acadèmia, amb una dedicació anual també inferior a les 75 hores.
Per tant, a la vista d'estes conclusions, i atés que no es constata l'existència d'una infracció al que
disposen les lleis que regulen les incompatibilitats, per part de la Inspecció de Serveis es procedix a
l'arxiu de la denúncia.
Recomanacions:
No obstant això, es recomana el trasllat de l'informe a la Direcció General de la qual depenen les
persones esmentades en este informe, a fi que coneguen les actuacions realitzades i, si ho estimen
oportú, realitzen un seguiment dels fets exposats en finalitzar l'any.

