
AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ SOBRE REGULACIÓ PROVISIONAL DE LES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI I
GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA
EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Per mitjà de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, es va crear l'Agència de
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana com a enttat de dret
públic,  adscrita  a  les  Corts,  amb personalitat  jurídica pròpia i  plena capacitat  d'obrar per al
compliment dels seus fns.

Per Resolució de 29 de maig de 2017 de la Presidència de les Corts es va nomenar director de
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana a Joan
Antoni Llinares Gómez (DOGV núm. 8052, de 31.05.2017), qui va prendre possessió del càrrec el
30 de juny de 2017.

En compliment a les disposicions transitòries segona i tercera de la Llei 11/2016, que establien
el  termini  d'un  mes  per  a  l'elaboració  i  aprovació  de  l'estructura  orgànica  provisional  de
l'Agència, en data 28 de juliol de 2017, la direcció de l'Agència va resoldre aprovar la relació de
llocs de treball provisional i oferir la cobertura, mitjançant comissió de serveis, de determinats
llocs, a funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques (DOGV
núm. 8119, de 04.09.2017).

Com a conseqüència del procés de selecció, encara en curs, s'han cobert fns hui sis llocs de
treball, mitjançant l'adscripció, en comissió de serveis, de sengles funcionaris i funcionàries i es
preveu la progressiva incorporació, pel mateix procediment, de més personal durant els pròxims
mesos per a cobrir provisionalment els llocs de treball  oferits (RLT provisional)  i atendre les
necessitats de l'Agència.

La  realització  de  les  tasques  pròpies  de  l'enttat  requereix,  en  determinats  casos,  el
desplaçament del Director i empleats de l'Agència dins i fora del terme municipal on es situa la
seu de l'Agència, desplaçament que, en aquest últm cas, comporta també, a vegades, l'estada
fora de la jornada habitual. 

És per això que es fa necessari abordar el rescabalament al personal de les despeses en què
incórreguen amb motu del servei.

Així  mateix,  ha  de preveure's  l'eventual  realització,  pel  Director  i  empleats  de l'Agència,  de
treballs  extraordinaris, bé per la seua naturalesa bé per l'horari en què es realitzen i establir la
correlatva compensació econòmica per la realització de treballs extraordinaris. 

L'Agència no disposa d'un marc jurídic propi que regule les indemnitzacions per raó del servei i
les gratfcacions per serveis extraordinaris del seu personal i alts càrrecs, per la qual cosa es fa
necessari adoptar una normatva que, de forma provisional, regule i sustente l'autorització de
les  comissions  de  servei  i  la  liquidació  per  indemnització  de  les  despeses  que  porten
aparellades,  tot això fns que es  dispose d'una normatva pròpia,  prèvia negociació amb els
corresponents representants sindicals.

D'acord amb tot l'anterior i en ús de les competències atribuïdes per la Llei 11/2016, de 28 de
novembre,  de l'Agència  de Prevenció  i  Lluita  contra el  Frau i  la  Corrupció de la  Comunitat
Valenciana
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AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLC

Adoptar com a normatva provisional reguladora de les indemnitzacions per raó del servei i les
gratfcacions per serveis extraordinaris del personal i dels alts càrrecs de l'Agència de Prevenció
i  Lluita  contra  el  Frau i  la  Corrupció  de la  Comunitat  Valenciana,  la  normatva vigent  de la
Generalitat en la matèria, en partcular el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià,
sobre  indemnitzacions  per  raó  del  servei  i  gratfcacions  per  serveis  extraordinaris  i  les
posteriors  normes  dictades  de  modifcació  i  desenvolupament;  tot  això  fns  que es  dispose
d'una  normatva  pròpia,  aprovada  i  publicada,  prèvia  negociació  amb  els  representants
sindicals.

Contra  aquesta  Resolució,  que  posa  f a  la  via  administratva,  es  pot  interposar,
potestatvament, recurs de reposició davant el Director de l'Agència, en el termini d'un mes o
bé recurs contenciós administratu davant el Jutjat contenciós administratu en  el termini de
dos mesos comptats des de l'endemà al de la notfcació. Tot això de conformitat amb el que
s'estableix  en  els  artcles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratu Comú de les  Administracions  Públiques,  i  en  els  artcles  8,  14  i  46  de  la  Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administratva en els termes i
amb els requisits establits en la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administratva. Tot això sense
perjudici que s'utlitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 14 de novembre de 2017
EL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA

Joan A. Llinares Gómez
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