
• Diputació In
Man<omunitat• Barcelona 
de Catalunya 

Área de Presidencia 

DICTAMEN 


Núm. expedient 2015/6240 ICodiXGL I 
Promotor Diputaci6 de Barcelona 

I Tipus expedient 900 Altres 

Desestimar la reclamaci6 presentada per la representaci6 sindical de 
• Comissions Obreres de l'Organisme de Gesti6 Tributaria (ORGT) de 
Objecte la Diputaci6 de Barcelona contra el Pressupost d'aquest Organisme 

per a 2016 i aprovar definitivament el Pressupost General de la 
Diputacl6 de Barcelona per a I'any 2016. 
Diputaci6 de Barcelona 

Destinataris Sr. Ernesto Priego Martín, delegat LOLS 
CIFIDNI 37292690Sdel sindicat CCOO, secci6 sindical de 

I'ORGT a la Diputaci6 de Barcelona 

Núm. op. Comptable Ilmport total 820.104.430,00 € 

Altres serveis 1BOOO Intervenci6 General 

SCSJRef. Interna lActe de referencia VNIS I AP 189/2015 JEC/mmv (ext. 33467) 

1. ANTECEDENTS 

El Pie de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinaria del 26 de novembre de 2015, va 
acordar aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a I'exercici 
2016, integrat pels estats de des peses i d'ingressos i les bases d'execució del Pressupost 
General, que s'aplicaran al pressupost de la própia Corporació i als pressupostos de tots els 
organismes autónoms que en depenen, així com els annexos previstos a I'art. 166 del Text 
refós de la Llei d'Hisendes Locals, les plantilles i les relacions de tots els lIocs de treball 
degudament classificats de la Corporació i deis seu s organismes públics, així com les taules 
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona 
i I'increment retributiu de 1'1 per cent; aprovar el Pla estrategic de subvencions, transferencies i 
altres ajuts, d'acord amb alió establert a I'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, acordar la dotació económica per als grups polítics, donar-se per 
assabentat de I'informe d'avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, 
sostenibilitat fínancera i de la regla de la despesa emes per la Intervenció General amb caracter 
independent; aprovar les Instruccions sobre procediments de control de la Diputació Barcelona, 
i restar assabentat deis Pressupostos, per a 2016, deis Consorcis, adscrits al sector públic de la 
Diputació de Barcelona, que formen part deis pressupostos. 



El Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a I'exercici de 2016 en termes 
consolidats puja fins a vuit-cents vint milions cent quatre mil quatre-cents trenta euros 
(820.104.430,00 €), i en ell s'integren els pressupostos que es detallen tot seguít: 

PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 896.275.000,00 

B) 
Organismes autonoms dependents de la Diputació 

que a continuació es relacionen: 

• I nstitut del T eatre 

• Organisme de Gestió Tributaria 

• Fundació Pública Casa de Caritat 

• Patronat d'Apostes 

18.479.300,00 

179.160.000,00 

6.000,00 

2.284.600,00 

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la 
societat mercantil Xarxa Audiovisual Local S.L. 
(XAL) 

19.980.369,00 

En compliment d'allo previst en I'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9 (TRHL), amb data 27 
de novembre de 2015 es publica al Butlletl Oficial de la Província de Barcelona I'anunci 
d'exposició pública, pel termini de quinze dies habils, durant els quals els interessats podien 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Pie. 

El termini de quinze dies habils comprenia des del 28 de novembre fins el16 de desembre de 
2015, ambdós inclosos. 

11. 	 RECLAMACIÓ PRESENTADA CONTRA EL PRESSUPOST DE L'ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTARIA 

Dins de I'expressat termini d'exposició pública ha tingut entrada al Registre de l'Organisme de 
Gestió Tributaria un escrit, enregistrat d'entrada el 15 de desembre de 2015, amb el número 
15/00283366, del que s'acompanya copia com a Annex, el text del qual es reprodueix tot 
seguit: 

"En Emesto Priego Martín, amb DNI 37292690S, funcionari de carrera de 

J'Organisme de gestió tributaria de la Diputació de Barcelona, actuant en qualitat de 

delegat LOLS del sindicat CCOO en aquesta administració, amb domicili a efectes 

de notificació la seu d'aquest sindicat, situada a la planta -1 de I'edifici Mestral del 

Recinte de la Matemitat de la Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona. 
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DIU: 

Que mitjam;ant escrit amb núm. de registre 15/256789 de data 11/11/2015, va 
soNicítar, en virtut deIs dret d'informació i consulta atorgats a els representants 
legals deIs treba/ladors, el projecte de pressupost de /'ORG T per I'exercici de 2015. 

Que aquesta informació no ha estat lliurada, el que provoca indefensió en I'exercici 
de les funcions atribui"des per el nostre ordenament jurídic en la defensa deIs 
interessos deIs treballadors i treballa dores. 

Que no esta conforme amb el CAPITOL PRIMER DE OESPESA PERSONAL, per 
considerar que omet el credit necessari per al compliment de les oblígacions 
exigibles. 

SOL .L/CI TA: 

Que en virtut de I'escrit presentat, es tingui per impugnada /'aprovació inicial del 
pressupost general de la Oiputació de Barcelona per /'exercici 2016, en relació a 
/'Organisme de Gestió tributaría per ometre el credit exigible per al compliment de 
les obligacions exigibles, per despesa de personal pel capitol primer i per vulnera ció 
del Oret d'informació de les representacions sindica/s, provocant possible indefensió 
deIs interessos propis i conculcant el dret de participa ció reconegut al nostre 
Ordenament. 

Que es /Jiuri la documentació sol'licitada "Projecte de pressupost de /'ORGT per 
I'exercici 2016". 

Pel que fa a la legitimació activa per a la interposició de reclamacions al pressupost, d'acord 
amb el que es disposa en I'article 170.1 en relació amb el 169.1 del TRHL, tenen la condició 
d'interessats els habitants en el terrítori de I'entitat local, els qui en resultin dírectament afectats 
encara que no habitin en el territori de I'entitat local, els col'legis oficials, cambres oficials, 
sindicats, assocíacions i altres entitats legalment constítu"ldes per a vetllar pels interessos 
professionals o economics i ve"inals, quan actu"in en defensa deis qué els són propis. 

Com sigui que les reclamacions al pressupost són interposades pel Sr. Ernesto Priego Martin, 
com a delegat LOLS del sindicat CCOO a I'ORGT de la Oiputació de Barcelona, la legitimació 
activa s'entén conforme a la normativa abans expressada. 

Quant a les causes de reclamació, en I'escrit d'al'legacions referit s'impugna I'aprovació inicial 
del pressupost general de la Oiputació de Barcelona per a I'exercici 2016, en relació a 
l'Organisme de Gestió Tributaría per ometre el crédit necessari per al compliment de les 
obligacions exigibles, per despesa de personal del capítol primer í per vulneracíó del Oret 
d'informació de les representacions sindicals, provocant possible índefensió deis interessos 

~ propis i conculcant el dret de participació reconegut al nostre Ordenament. 
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Tanmateix, sol·licita que es lliuri la documentació sol·licitada "Projecte de pressupost de 
I'ORGT per a I'exercici 2016" que miijan<;ant escrit amb núm. De registre 15/256789 de 
11/11/2015, es va sol· licitar, en virtut deis drets d'informació i consulta atorgats als 
representants legals deis treballadors i treballadores. 

A la vista de les al·legacions i la reclamació formulades, s'escau fer les següents 
consideracions: 

Primera.- D'acord amb el que es disposa en I'apartat segon de I'article 170 del TRHL, només es 
poden efectuar reclamacions contra el pressupost 

a) per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tramits establerts al Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

b) per haver omes el credit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a I'entitat 
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títollegítim; 

e) per ser de manifesta insuficiencia els ingressos en relació amb les despeses 
pressupostades, o bé d'aquestes respecte de les necessitats per a les que estiguin 
previstes. 

Segona.- El pressupost general ha estat format per la presidenta i esta integrat pel pressupost 
de la própia Corporació, el deis organismes autónoms: Institut del Teatre, Patronat d'Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributaria, i per les previsions de 
des peses i d'ingressos de I'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), de 
conformitat amb alió previst a I'article 168 del TRHL. 

Tercera.- El pressupost general conté, per a cadascun deis pressupostos que en ell s'integren, 
els estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la resta de la 
documentació prevista al TRHL. 

Quarta.- En la normativa del procediment aplicable, recollida en el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reíal decret legislatíu 2/2004, de 5 de mar<;, no 
hi ha cap precepte que exigeíxí la intervenció deis agents socials o deis representants sindicals, 
ni tampoc el requeriment de negociació col·lectiva de cap mena en el procés d'elaboració i 
aprovació del pressupost. 

Cinquena.- Tot i aixó, quant a I'omissió de credit necessari per al compliment de les 
obligacions exigibles del capítol 1 del pressupost de despeses de l'Organisme de Gestió 
Tributaria, es reprodueix I'apartat de I'informe económic financer de I'interventor delegat 
d'aquest Organisme Autónom, que ja s'incorporava a I'expedient d'aprovació del pressupost 
de 3 de novembre de 2015, on es constata el següent: 

"Per elaborar les previsions del capítol 1 s'ha tingut en compte el que es recull en la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Genera/s de fEstat per al 2016, on es disposa 
que les retribucions experimentaran un increment d'un 1 per cent respecte el 2015, al marge 
del que representa fer front al pagament de la part restant de la paga extraordinaria de 2012. 
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Així mateix, s'han consignat els recursos necessaris per fer front a I'evolució de la plantilla 
de I'organisme durant I'exercici 2016 i a la implementa ció de I'acord plenari de la Díputació 
de Barcelona de 26 de man; de 2015, respecte als acords de la mesa de negociació de 
materies comuns de 27 de febrerde 2015." 

En conclusió, tal i com es desprén de "informe económic financer de I'interventor delegat, 
aquí esmentat, els crédits per al capítol 1 del pressupost de des peses de l'Organisme de 
Gestió Tributaria és I'adequat i suficient per atendre a les obligacions exigibles a I'exercici 
2016. 

Tot plegat porta a concloure que els imports consignats al capítol 1 del pressupost són 
suficients per finan9ar les despeses de personal previstes, més encara si es té en compte que 
mitjan9Bnt I'aplicació del romanent líquid de tresoreria seria possible completar el finan9Bment 
necessari en el cas que s'arribessin a produir uns majors compromisos. 

Sisena.- Quant la hipotética vulneració del Dret d'lnformació de les representacions sindicals, 
provocant possible indefensió deis interessos propis i conculcant el dret de participació, 
I'expedient d'aprovació del pressupost ha estat en termini d'exposició 

L'expedient d'aprovació del pressupost ha estat exposat al públic a les oficines de la Intervenció 
General d'aquesta Diputació, a la Rambla de Catalunya, 126, de Barcelona, durant el termini de 
quinze dies habils, comptats des del següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la 
Provincia, BOPB del 27 de novembre de 2015, durant els quals els interessats podien 
examinar-lo, en compliment d'alló establert a I'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, en relació amb 
I'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local. 

Durant el termini d'exposició, tota la documentació que acompanya el pressupost, inclós 
I'informe económic financer de I'interventor delegat a dalt esmentat ha estat a disposició del 
públic per a ser consultat i examinat, motiu pel qual s'entén que amb aquest tramit aquesta 
Diputació ha respectat el dret a la informació al·legal. 

Setena.- A la vista de les al'legacions presentades i en relació amb les consideracions a dalt 
exposades, el Director de Serveis de Recursos Humans de I'ORGT ha elaborat un informe 
en data 18 de desembre de 2015, el qual s'acompanya com Annex, que proposa la 
desestimació de les aHegacions i reclamacions formulades, i que es dóna per reprodun. 

Vuitena.- L'aprovació inicial del pressupost es va acordar pel Pie de la Corporació, órgan que 
és el competent perfer-ho, conforme determina I'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i I'article 168.4 
delTRHL 

~ Per tot I'exposat, examinades les aHegacions formulades, i ateses les consideracions aquí 
a recollides, es pot concloure que el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
9
8 2016, integrat pel pressupost de la própia Corporació, el deis organismes autónoms: Institut del 
'" ~ Teatre, Organisme de Gestió Tributaria, Fundació Pública Casa de Caritat i Patronat d'Apostes, 
it 
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i per les previsions de despeses i d'ingressos de I'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual 
Local (XAL) , aprovat inicialment pel Pie de la Diputaci6, en sessi6 extraordinaria celebrada el 
26 de novembre de 2011, compleix amb la legalitat per quant la seva elaboraci6, contingut i 
estructura s'ajusten a la normativa aplicable en materia pressupostaria, constituIda 
basicament pel títol VI, capítoll, articles del 162 al 171 del TRHL i el Capitol 1, articles del 2 
al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 
3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les 
entitats locals. 

Vist I'article 169.1 del TRHL, on s'estableix que correspon al Pie resoldre les reclamacions 
presentad es al pressupost general aprovat inicialment, i que disposa del termini d'un mes 
per fer-ho. 

Vist el Decret de la Presidencia 8749/15 sobre delegaci6 de competéncies conferídes per la 
Presidencia publicat en el BOPB de 13 d'octubre de 2015 .. 

En conseqüencia, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidencia 
delegada eleva al Pie, preví I'informe de la Comissi6 Informativa i de Seguiment d'Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, l'adopci6 deis següents 

ACOROS 

Primer.- ADMETRE I'escrit d'al'legacions al Pressupost General de la Diputaci6 de Barcelona 
per a I'exercici 2016, presentat en temps i forma pel Sr. Ernesto Priego Martín, funcionarí de 
carrera de I'Organisme de Gesti6 Tributaria de la Diputaci6 de Barcelona, actuant de qualitat de 
delegat LOLS del sindicat CCOO en aquesta administraci6, enregistrat d'entrada a la 
Corporaci6 el 15 de desembre de 2015, amb el número 15/00283366, del que s'acompanya 
copia com a Annex, i, de conformitat amb el que s'interessa en la sol'licitud del referit escrit, 
donar-lo per presentat i per interposades les al'legacions i la reclamaci6 que s'hi recullen. 

Segon.- DESESTIMAR les al'legacions i la reclamaci6 formulades en I'escrit presentat pel 
delegat LOLS del sindicat CCOO/ORGT de la Diputaci6 de Barcelona, d'acord amb les 
consideracions recollides en la part expositiva d'aquest dictamen. 

Tercer.- APROVAR definitivament el Pressupost General de la Diputaci6 de Barcelona per a 
I'exercici 2016, les seves bases d'execuci6 i els seus annexos, en els mateixos termes en que 
foren aprovats inicialment per Acord del Pie d'aquesta Corporaci6 celebrat el 26 de novembre 
de 2015. 

Quart.- NOTIFICAR aquest Acord al Sr. Sr. Ernesto Priego Martin, delegat LOLS del sindicat 
CCOO/ORGT de la Diputaci6 de Barcelona. 
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Cinqué.- PUBLICAR el pressupost definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona i, simultaniament, remetre'n cópia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, tot plegat com és previst en I'article 169 del TRHL 

Barcelona, 18 de desembre de 2015 

El diputat 
Recursos 
Societat de I 
PS. 

Joan Caries arcia i Cañizares 
Jaume Ci rana i Llévadot 
Diputat elegat de Presidencia, 
Serveis Grals. i Relacions amb 
la ciutat de Barcelona 

DILIGéNCIA: Par fer constar que ha estal Informat 
fa\lorablement per la Comisi6 Informativa I de 
Seguiment d'Hisenda, Sel'\lels Generals ¡ Recursos 
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