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PROPOSTA D’ACORD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT PSICÒLEG
Ateses les següents consideracions:
1.- La Mancomunitat de la Ribera Alta presta el servei mancomunat EEIIA EQUIP ESPECÍFIC D'
INTERVENCIÓ AMB INFANCIA I ADOLESCENCIA. En consideració a les necessitats per a la
prestació d'este servei i a la borsa constituïda a l'efecte, es nomenà com a funcionari interí
adscrit al programa esmentat com a psicòleg, grup A2 a Francisco Revert Ferrero, amb DNI
48.293.520-Y.
2.- Escrit de data 13 de juliol de 2018, presentat per Francisco Revert Ferrero, en el qual,
l'interessat ha presentat la sol·licitud per compatibilitzar el lloc de treball amb l’activitat
professor associat a l' Universitat de València.
3.- Providència de Presidència de 19 de juliol de 2018, en el qual, es sol·licita s’ emeta informe
jurídic sobre la possibilitat de compatibilitzar les seues funcions de funcionari interí adscrit al
programa de EEIIA de la Mancomunitat amb l’ activitat de professor associat.
Fonaments de dret:
I.- El disposat en la Llei 53/1984 de 26 de desembre i RD 598/1985 de 30 d’abril sobre
Incompatibilitats del Personal al servei de l’administració pública així com la Llei Valenciana
10/2010 de 30 d’abril
Article 4
1. Podrà autoritzar-se la compatibilitat, complides les restants exigències d'aquesta Llei, per a
l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor universitari associat en
règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.
Article 7
1. Serà requisit necessari per a autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques el que la
quantitat total percebuda per tots dos llocs o activitats no supere la remuneració prevista en
els Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de Director general, ni supere la corresponent
al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en:
-Un 30 per 100, per als funcionaris del grup A o personal de nivell equivalent.
Article 16
1. No podrà autoritzar-se o reconèixer-se compatibilitat al personal funcionari, al personal
eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que tinguen dret a
percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el factor d'incompatibilitat
al retribuït per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter
especial d'alta adreça.
2. A l'efecte del que es disposa en el present article, la dedicació del professorat universitari a
temps complet té la consideració d'especial dedicació.
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3. S'exceptuen de la prohibició enunciada en l'apartat 1 les autoritzacions de compatibilitat per
a exercir com a Professor universitari associat en els termes de l'apartat 1 de l'article 4t., així
com per a realitzar les activitats de recerca o assessorament al fet que es refereix l'article 6è.
d'aquesta Llei, salve per al personal docent universitari a temps complet.
Per tant, la llei reconeix al personal comprès en el seu àmbit d'aplicació la possibilitat d'exercir
un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa
per a les funcions docents, donant-se la resta de condicions que s'exigeixen en aquesta
normativa. Aquesta remissió a la normativa implica que els llocs autoritzats siguen en règim de
prestació a temps parcial, i que aquest reconeixement de compatibilitat s'estenga
«recíprocament, a els qui exercisquen una activitat definida com a segon lloc» segons disposa
l'article 4 de la Llei 53/1984.
En conseqüència, vistes les característiques del lloc de treball, al no superar-se els límits
quantitatius establerts, i considerant que l’esmentada normativa permet el reconeixement de
compatibilitat per activitats docents sempre que no menoscaben l’imparcialitat i
independència pròpies del personal al servei de l’administració públic i no es relacionen
directament amb les que presta en el departament, organisme ó entitat que estiguera
destinat,
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern/Comissió informativa l’aprovació dels següents
acords, al correspondre al Ple la declaració o reconeixement de la compatibilitat per aplicació
de la normativa esmentada:

Primer .-Autoritzar a Francisco Revert Ferrero, amb DNI nº 48.293.520-Y, la compatibilitat per
a l’exercici de l’activitat professional de professor associat a l’ Universitat de València, amb l’
activitat de psicòleg que com a funcionari interni per programa, grup A1, adscrit al servei EEIIA
realitza a la Mancomunitat de la Ribera.

Alzira, a 2 d’ octubre de 2018.
El president

