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INFORME RELATIU A L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST 2016 DE LA 

SECCIÓ SINDICAL DE L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

 

ANTECEDENTS  

 

El 15 de desembre de 2015, el Sr. Ernesto Prego Martín, com a delegat LOLS del 

sindicat CCOO a l’ORGT, ha presentat al·legacions contra l’aprovació inicial del 

Pressupost de la Corporació per a l’any 2016 en relació a l’Organisme de Gestió 

Tributaria (en endavant ORGT) perquè, al seu parer, el pressupost omet el crèdit exigible 

per al compliment de les obligacions exigibles per a la despesa de personal (capítol I) i, 

també, per vulneració del dret a la informació de les representacions sindicals. 

 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 

 

Pel que fa a la primera al·legació, referida a què el pressupost omet el crèdit exigible 

per al compliment de les obligacions exigibles per a la despesa de personal (capítol I), 

a banda de què la mateixa constitueix una afirmació genèrica sobre la que no aporta 

cap dada objectiva ni d’anàlisis que permeti ni tant sols entreveure en què sustenta 

aquesta afirmació, s’ha de dir que en l’expedient que va servir de base per proposar al 

ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació del pressupost de l’exercici 2016 de 

l’ORGT figura un informe emès per la Intervenció delegada, de data 3 de novembre de 

2015 que, entre altres coses, diu:   

 

“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 Generals de l’Estat 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 extraordinària de 2012.  

 

Així mateix, s’han consignat els recursos necessaris per fer front a l’evolució de 

la plantilla de l’organisme durant l’exercici 2016 i a la implementació de l’acord 

plenari de la Diputació de Barcelona de 26 de març de 2015, respecte als 

acords de la mesa de negociació de matèries comuns de 27 de febrer de 

2015.” 
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Així mateix, dins de l’esmentat expedient també figura un informe econòmic financer 

de la mateixa data, emès per la Cap del Servei de Finances de l’ORGT que, pel que fa 

a les despeses de personal, que diu: 

 

 

 

 

CAPÍTOL I.-  DESPESES DE PERSONAL 

 

El Capítol I presenta una consignació  de 30.926.000,00 euros.  En aquest 

capítol s'ha previst un increment del 4,57%. Aquest any 2015, el Ple de la 

Diputació de Barcelona ha aprovat un increment de la plantilla de 50 persones. 

La plantilla s'havia mantingut inalterada des de l'any 2010 mentre s'anaven 

acceptant delegacions de gestió i recaptació d'Ajuntaments: Badalona, El 

Masnou, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, 

Santa Susanna, Ripollet i Vallirana.  Cal afegir que la gestió a les oficines s'ha 

vist afectada per l'actual crisi econòmica amb una afluència de contribuents 

molt superior a la dels anys anteriors.  En data 27 de febrer de 2015 es van 

signar acords a la Mesa de negociació de matèries comunies de l'ORGT que 

suposen un increment de la despesa. Igualment s'ha previst l'increment de l'1% 

de la Llei de Pressupostos.  

 

 

Per tant, es considera que el crèdit incorporat al capítol I de despeses del pressupost 

dóna compliment a totes les obligacions exigibles per despesa de personal, i per 

aquest motiu entenc que la Diputació hauria de desestimar aquest apartat de les 

al·legacions.   

 

 

Pel que fa a la segona al·legació que fa esment a la vulneració del dret a la informació 

de les representacions sindicals, en primer lloc fer constar  la contradicció existent 

entre els dos escrits  presentats pel Sr. Priego en aquest organisme , perquè en el seu 

escrit d’11 de novembre de 2015  sol·licita que se li faciliti el projecte de pressupost 

per a l’exercici 2016 “ que ja ha estat facilitat a la representació legal de les persones 

treballadores de la Corporació”, mentre que en el seu escrit del dia 15 de desembre 

al·lega vulneració del dret d’informació de la representació sindical.  
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Així mateix, també consta en aquesta direcció de servei de RRHH un escrit del 10 de 

desembre presentat per la secció sindical de CCOO d’al·legacions al plec de 

prescripcions tècniques per a la contractació de la revisió integral de la relació de llocs 

de treball, en què es desprèn el coneixement per part de la representació sindical del 

contingut de la relació de llocs de treball i de plantilla de personal de l’exercici 2016, i 

que una còpia de la qual es va lliurar per la Direcció de Recursos Humans al 

representants dels empleats en reunió de la MNMC el passat dia 27 de novembre de 

2015. 

 

 

Per aquest motiu també considero que cal desestimar el punt segon de les 

al·legacions formulades pel Sr. Priego. 

 

 

CONCLUSIÓ  

 

Escau desestimar les al·legacions formulades el dia  15 de desembre de 2015 pel Sr. 

Ernesto Prego Martín, com a delegat LOLS del sindicat CCOO a l’ORGT, respecte  l’ 

aprovació inicial del Pressupost de la Corporació per a l’any 2016 en relació a 

l’Organisme de Gestió Tributaria, en base a les consideracions exposades en el cos 

d’aquest informe. 

 

Tanmateix la Corporació decidirà el que estimi escaient. 

 

 

 

 

 

Pedro Sarrión Ortega  

Director de Serveis de Recursos Humans 

 

 

 

Barcelona, 18 de desembre de 2015 
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