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ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Códi expedient: AE 25/19
Origen de l’actuació:
Petició formulada per la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública en la qual
sol·licita a aquesta Inspecció un diagnòstic de la situació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències (AVSRE) en matèria de personal.

Objecte de l’actuació:
Analitzar la problemàtica generada en l'organisme per la falta de recursos humans i plantejar possibles
alternatives d'actuació a executar a partir de l'1 de desembre.

Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe

Data de remissió de l'informe:
26 de novembre de 2019
Resultats de l'actuació:
La AVSRE es troba en una situació de dèficit de personal per a l'acompliment de les seues funcions
horitzontals pròpies.
Donada la situació en la qual es troba l'Agència, en l'àmbit del curt termini, es recomana, amb caràcter
excepcional, la delegació formal de determinades atribucions en matèria de personal i d'ordenació i
execució dels pagaments a tercers en altres departaments de l'Administració del Consell.
Per altra part, respecte a la gestió economica administrativa ordinària (funcions horitzontals) de
l'organisme, la sotssecretària de la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública haurà de garantir
l'execució d'aquestes tasques a través dels mitjans personals de què dispose en els serveis adscrits a la
secretària general administrativa, així com del personal de suport administratiu de l'agència que estava
exercint aquestes funcions.
Com a mesura a adoptar a mitjà termini, es considera necessari que la conselleria d'adscripció inicie, sobre
la base dels principis d'eficàcia i eficiència que han de regir en l'administració pública, la seua avaluació, la
seua viabilitat, les seues fortaleses i febleses, la revisió del model de funcionament de l'organisme
autònom, així com la possibilitat real de què puga disposar dels mitjans i recursos necessaris o, en el seu
cas, l'assumpció definitiva d'aquestes funcions pels òrgans de l'Administració de la Generalitat.
Així mateix, es recomana que es sotmeta a aquesta entitat a un control d'eficàcia, al qual estan subjectes les
entitats del Sector Públic Institucional Estatal, tal com s'estableix en l'article 85 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

