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=================== 

Ref. queixa núm. 1613154 

=================== 

 

Assumpte: ocupació pública. 

 

 

Sr. alcalde-president, 

 

Justifiquem recepció de l’escrit enviat per la regidora de Seguretat Ciutadana de 

10/02/2017, mitjançant el qual ens remet informe i circular sobre la queixa de 

referència. 

 

L’autor de la queixa manifestava en el seu escrit inicial de data 21/10/2016, 

substancialment, els fets i les consideracions següents: 

 
«Que ha presentat un escrit dirigit al Sr. regidor de Personal i Recursos Humans de 

l’Ajuntament que vosté presideix per a demanar la revisió i assignació de dies 

pendents de lliure disposició corresponents a l’any 2016 pel seu treball com a policia 

local, però, fins a hores d’ara, l’Administració no li ha donat cap resposta.» 

 

En el moment de dirigir-se a  aquesta institució no havia rebut resposta expressa. 

 

Vam admetre a tràmit la queixa i vam demanar informe a l’Ajuntament de Tavernes de 

la Valldigna, el qual, a través del seu intendent cap, ens va remetre en data 4/11/2016, 

entre altres qüestions, l’informe signat per la regidora de Seguretat Ciutadana, de 

3/11/2016, que diu:  

 

«La Prefectura de la Policia Local ha informat aquesta Regidoria de Seguretat 

Ciutadana, amb relació a l’escrit de data 27/10/2016, relatiu a la queixa 1613154 

feta pel Sr. (...), DNI (...), en què manifesta que no se li ha donat cap resposta a les 

seues peticions de dies d’assumptes propis, en els següents termes: 

(...) 
Que el dia 07/10/2016 (divendres a les 23:00 de la nit), l’agent Gascó Peris torna a 

demanar, per conducte reglamentari intern, revisió de les peticions fetes per ell, i 

aporta “còpia” de totes les sol·licituds presentades per ell (DOCUMENT 6). Es 

remarca “còpia” perquè es constata que no és una còpia dels documents, vist que en 

una de les peticions presentades i anotades en quadrant va posar que corresponia als 

dies d’assumptes propis de l’any 2016, i en la nova aportació de la presumpta còpia, 

l’agent Gascó Peris va substituir la data de 2016 per 2015. 
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Per a no aportar de nou tots els folis que ja aporta l’agent Gascó en escrit presentat 

al síndic de greuges, s’hi adjunta tan sols la sol·licitud de data 11 d’abril en què 

sol·licita 8 dies d’assumptes propis i es produeix la modificació de l’any 

(DOCUMENT 7). 

(...)» 
 

Vam traslladar el contingut de l’informe a l’autor de la queixa a fi que, si ho 

considerava oportú, hi presentara un escrit d’al·legacions.  

 

El promotor de la queixa presenta escrit d’al·legacions en data de 21/11/2016, cosa que 

motiva que en data de 3/02/2017 se sol·licite a l’Administració que ens amplie el 

contingut de l’informe en relació amb: 

 
«- Informació sobre l'Acord adoptat pel seu Ajuntament, i que va ser comunicat al 

promotor de la queixa per la regidora de Seguretat Ciutadana, en què s'establia que 

el període de disposició de dies d'assumptes propis corresponents a l'any 2015 es 

prolongava fins al 30 de juny de 2016. 

- Còmput dels dies que, en concepte d'assumptes propis corresponents a l'any  2015, 

ha gaudit el Sr. Gascó Peris. 

- Informació sobre el període de disposició dels dies d'assumptes propis 

corresponents a l'any 2016.» 

 

La regidora de Seguretat Ciutadana ens va remetre en data 17/02/2017, entre altres 

qüestions, l’informe signat per  l’inspector del Grups Operatius Seguretat Ciutadana, de 

8 de febrer de 2017, pel qual es concreta la informació sol·licitada per Síndic, i la 

circular de la Regidoria de Personal de data 01/03/2016, d’ampliació del gaudi dels dies 

corresponents a l’any 2015 fins 30 de juny de 2016, a més d’altres referències a l’estat 

de l’agent, no específicament sol·licitades. 

 

Tornem a demanar al·legacions al promotor, les quals es concreten en l’escrit de 

23/02/2017, que diu: 

 
«Que no entenc que te que veure la meua baixa de llarga durada en el tema que en 

ocupa en l’informe de l’inspector de data 08 de febrer (...) 

(…)queda demostrat que tots els dies sol·licitats corresponents a l’any 2015 entren 

dins de la circular del regidor del personal, aleshores, l’inspector es limita a contar 

els 8 dies gaudits en el mes de maig com a corresponents a l’any 2016, no acceptant 

les meues al·legacions en quan a l’error involuntari d’entregar un escrit on posa 

2016 on tenia que posar 2015.» 

 

Després de concloure la tramitació ordinària de la queixa, resolem la mateixa amb les 

dades que consten en l’expedient. 

 

Respecte d’això, en considerar que l’actuació pot no haver sigut prou respectuosa amb 

els drets del promotor de la queixa, li demanem que considere els arguments que li 

exposem tot seguit i que constitueixen el fonament del suggeriment amb què concloem. 

 

Dels fets que componen el supòsit, considerem que cal interpretar que en la sol·licitud 

formulada pel promotor de la queixa en data d'11 d’abril de 2016 hi ha un error. Els dies 

d'assumptes propis no poden ser més que de l'any 2015. 
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És lògic pensar que tenint dies pendents de l’any anterior, i una circular autoritzant el 

seu gaudi fins al 30 de juny sense més requeriments, qualsevol sol·licitud de l’empleat 

s’entén que es referirà a gaudir els dies pendents de l’any 2015. 

 

El que no hem de arribar a pensar es que darrere d'aquestes actuacions i manifestacions 

existeixen altres raons, no confesses, que ordenen les conductes, dels uns i dels altres. 

 

Els apunts que els informes de l’Administració fan sobre l'estat de malaltia del 

promotor, quant a les baixes mèdiques de l'interessat, en referències incomprensibles al 

fet que l’inspector desconega “el motiu de la baixa i per a quan està prevista la seua 

reincorporació”, com si això també fóra responsabilitat de l'interessat, i no de 

l'organització, etc., poden fer pensar que l’Administració, a través dels autors dels 

informes i escrits, té una intencionalitat diferent en resoldre l'autorització del permís, la 

qual és conforme a dret. 

 

Per aquesta raó tan senzilla entenem que l'actuació de l'Administració no ha sigut 

suficientment respectuosa amb els drets del treballador i mereix una rectificació. 

 

No vol dir això que, si l'actuació individual de l'interessat en el seu àmbit laboral  

mereix l'obertura de qualsevol expedient de depuració de responsabilitats per qüestions 

disciplinàries, no s’hagen de posar en marxa; però entenem que l'error de la sol·licitud 

d'abril del 2016 no en pot ser el motiu. 

 

Drets i obligacions dels funcionaris, empleats públics i treballadors són elements prou 

seriosos com per a adoptar en el seu tracte el màxim de diligència possible; no resulta 

admissible, en cap cas, la mínima ombra d’utilització de qualsevol de les figures legals 

en frau de llei o en abús de poder. 

 

L’autorització de permisos i llicències és un acte pràcticament reglat i, per tant, cal 

objectivar al màxim possible la concessió i denegació dels drets sol·licitats, i 

fonamentar adequadament qualsevol decisió restrictiva d'aquests, de manera que no hi 

haja ombra de dubte. 

 

Cal, d’altra banda, exigir amb tota la força legal, l'adient compliment dels deures 

laborals, i sobretot que aquesta exigència es porte a terme a través del procediment 

legalment establit. 

 

Atenent a tot el que hem exposat més amunt, i de conformitat amb el que preveu l'art. 

29 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, reguladora 

d'aquesta institució, Suggerim a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Tavernes de 

la Valldigna que, en casos com l'analitzat, s’extreme la cura en l’objectivitat de la 

utilització dels instrument jurídics adients a cada finalitat, i s’evite en qualsevol cas la 

mínima ombra de dubte de possible abús del dret o frau de llei. La aplicació restrictiva 

dels drets dels treballadors públics requereix una especial fonamentació objectiva del 

fets i dret aplicable. 

 

Per a aquest cas concret suggerim a l’Alcaldia-Presidència que reprenga l’expedient 

personal del funcionari i hi aplique el dret de manera equànime, i en tots el àmbits on 

corresponga, de forma ràpida i eficaç, tot evitant la indefensió. 
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D'acord amb la normativa citada, li agrairem que ens remeta, en el termini de quinze 

dies, el preceptiu informe en què ens manifeste si accepta o no el Suggeriment que li 

fem o, si s’escau, les raons que considere per a no acceptar-lo.  

  

Perquè en prenga coneixement li fem saber, igualment, que a partir de la setmana 

següent a la data en què s'ha dictat la present resolució serà inserida en la pàgina web de 

la institució. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 

 

 

 

  


