Sotsdirecció General d’ Atenciò a la Ciutadania, Qualitat i
Inspecció de Serveis
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
Codi expedient: AE 5/16
Origen de l'actuació:
Petició formulada pel director general de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Recursos, SA (VAERSA)
en relació amb la massa salarial d'eixa empresa, derivada de la no aprovació d'aquesta.
Objecte de l'actuació:
Concreta la seua petició sol·licitant que es duguen a terme les actuacions pertinents per a saber què fets
han sigut els que, any rere any, han impedit l'autorització de la massa salarial i el motiu d'aqueixa
situació d'il·legalitat, des de l'any 2006.
Naturaleza de la actuación:
Investigació i informe
Data emissió informe:
16 de juny de 2016

Resultats de l'actuació:
Conclusions:
Analitzat el procediment d'aprovació de la massa salarial de l'Empresa VAERSA es detecta que, en els
anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011, va ser la pròpia empresa la que va incomplir l'obligació de sol·licitar
en temps i forma l'esmentada aprovació.
Les contestacions emeses per l'antiga D.G. De Pressupostos, en alguns casos sol·licitant aclariments i/o
informació addicional, vénen a demostrar que no hi ha hagut una resposta denegatòria clara i motivada.
No obstant això, el silenci per a estos casos ha d'entendre's denegatori, d'acord amb les previsions
normatives arreplegades en les successives lleis de pressupostos.
Conseqüentment, no podem qualificar les actuacions desenvolupades per la D.G. de Pressupostos com
il·legals, per utilitzar la mateixa expressió assenyalada per VAERSA en la seua petició. En tot cas, resulta
cridaner l'ampli període de temps en el qual VAERSA ha funcionat sense aprovació de massa salarial,
situació que no pareix tampoc raonable i sobre la qual no se'ns ha donat una explicació que ho justifique.
Hi ha un procés judicial en marxa iniciat a instàncies de la Fiscalia Provincial per presumptes delictes de
malversació entre els anys 2005-2011, així doncs, esta Inspecció entén que la nostra actuació en eixe
àmbit no ha d'immiscuir-se.
D'altra banda, la D.G. de Pressupostos actualment té l'encàrrec d'analitzar els costos del sector públic
instrumental de la Generalitat, acció que engloba a l'ens VAERSA, per tant esta Inspecció no ha d'anar
mes allà de l'ací exposat.

