Sotsdirecció General d’ Atenciò a la Ciutadania, Qualitat i
Inspecció de Serveis
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: D821/16
Origen de l'actuació:
Denúncia formulada en relació amb l'habilitació “per a representar i defendre a la Generalitat en
qualsevol classe de litigis que s'originen a la província i s'instruïsquen...”. En la denúncia es planteja que
això comporta que s'acumule l'exercici de dos llocs de treball i que les condicions laborals no són
equiparables a les que disfruta el personal del cos de l'Advocacia de la Generalitat.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de les possibles irregularitats apuntades en la denúncia, en relació amb la pròrroga de l'habilitació
conferida que comporta que s'actue en substitució de l'Advocacia de la Generalitat des de l'any 2012 fins
a l'actualitat. Així com dels antecedents sobre el desenvolupament de les funcions d'assistència i defensa
en juí en els assumptes relacionats amb la matèria.
Naturaleza de la actuación:
Investigació i informe
Fecha emisión informe:
21 de febrer de 2017

Resultats de l'actuació:
Conclusions i Recomanacions:
Es recomana adequar la pràctica de l'habilitació de funcionaris llicenciats en dret per a exercir funcions de
defensa en juí al tenor literal i a l'esperit de la norma que la regula com “temporal”. Vista la prolongació
en el temps de l'habilitació objecte de denúncia, segons l'opinió d'esta Inspecció, s'observa un
incompliment de la mateixa. En este punt l'Advocacia de la Generalitat ha manifestat la seua discrepància
quant a la interpretació.
Es recomana donar caràcter d'urgència a la sol·licitud de designació de personal del cos de l'Advocacia de
la Generalitat, per a realitzar les tasques de defensa en juí continuades que es deriven de l'activitat
quotidiana de la unitat. Ha d'entendre's que l'existència d'este cos especial i les limitacions amb què està
previst el recurs a la figura de les habilitacions, aconsellen iniciar una nova dinàmica d'acord amb el marc
normatiu vigent.
Es recomana que es tinga en compte la conveniència de prendre en consideració l'opinió de les persones
a qui s'està habilitant, per a evitar la imposició de l'exercici d'esta funció en les condicions exposades. En
este punt l'Advocacia ha manifestat la seua “no oposició” a esta recomanació.
Tenint en compte que, en data d'emissió de l'informe, es continua realitzant la representació i defensa en
juí de la Generalitat per mitjà d'habilitació per l'Advocacia General de la Generalitat, la Inspecció va
estimar que hauria d'informar-se sobre les expectatives que existixen per a percebre les retribucions
complementàries que s'han previst en el nou article 3 bis, de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la
Generalitat, d'
Assistència Jurídica a la Generalitat; així com sobre la possibilitat d'acceptar o renunciar a la
pròrroga de la habilitación de forma permanent.

