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Abel Campos Micó amb DNI 52795968C, personal laboral de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), que
presta els seus serveis com a Periodista redactor, classificat com a grup A 20
E031 presenta sol·licitud per a compatibilitzar la seua activitat pública amb
l'exercici d'una segona activitat en el sector públic, com a professor associat en
la Universitat Jaume I de Castelló durant el curs acadèmic 2020/2021 amb una
dedicació de sis hores setmanals.
El director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la
Comunitat Valenciana emet un informe favorable en data 4 de desembre de
2020.
Per la seua banda la Universitat Jaume I de Castelló emet informe favorable en
data 9 de desembre de 2020.
De conformitat amb el que disposen els articles 3, 4, 7, 9 i 16 de la Llei 53/84, de
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques i l’ article 14 del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre
incompatibilitats de personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la
Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents.
En virtut de les competències previstes en l'article 92.3.c) de la Llei 10/2010, de 9
de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Fent ús de les competències atribuïdes per l’article 11 del Decret 172/2020, de
30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i de la delegació
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efectuada per Resolució de 2 d’agost de 2019, de la consellera de Justícia,
Interior i Administració Pública (DOGV 8606, 05/08/2019).

RESOLC
Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per Abel Campos Micó amb DNI 52795968C,
personal laboral de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat
Valenciana (SAMC), que presta els seus serveis com a Periodista redactor,
classificat com a grup A 20 E031 amb l'exercici d'una segona activitat en el sector
públic, com a professor associat en la Universitat Jaume I de Castelló durant el curs
acadèmic 2020/2021 amb una dedicació de sis hores setmanals, sense que la
present resolució supose modificació de jornada de treball i horari, i queda així
mateix condicionada al seu estricte compliment en ambdós llocs.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada
podrà formalitzar demanda, davant del jutjat o la sala social corresponent, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació. Així
mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini
d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució.

Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i
124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora
de la Jurisdicció Social, sense perjudici que la persona interessada puga exercitar, si
escau, qualsevol altre que estime procedent.
Firmat per David Alfonso Jarque el
23/12/2020 09:52:16
Càrrec: Director General de Funció Pública
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