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DICTAMEN 

Aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 
2022, les bases d'execució, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de la 
Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules 
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de 
Barcelona;  restar assabentat dels Pressupostos, per a 2022, dels Consorcis, adscrits al 
sector públic de la Diputació de Barcelona, que els han aprovat. (Expedient núm. 
2021/0012899) 

 

 

I. Normativa aplicable i tramitació pressupostària 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en matèria de pressupostos, 
pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta pressupostàriament el Text refós abans 
esmentat, determina a l'article 164 que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un 
pressupost general, en el qual s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels 
organismes autònoms d'ella dependents, així com els estats de previsió de despeses i 
ingressos de les societats mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a 
l'entitat local. 
 
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 122.4, 
estableix que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el 
compte general de l’Administració Pública d’adscripció.  
 
Per tant, els pressupostos dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona 
malgrat no formar part del pressupost general en els termes del TRHL s’inclouen com annex 
de conformitat als articles 166 i 168 del TRHL. 
 
Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 
 
 El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 

pròpia Corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de despeses i d’ingressos de la 
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societat Xarxa Audiovisual Local S.L., de conformitat amb allò previst a l’article 168 del 
TRLHL. 

 
 L'acord d'aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s'integren en el 

pressupost general, no podent aprovar-se cap d'ells separadament. 
 
 Aprovat inicialment el pressupost general i d'acord amb l'article 169.1 del TRHL, 

s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un 
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant del Ple. 

 
 El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a 
resoldre-les. 

 
 El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL. 
  
 Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 

l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans 
referit. 

 
 El pressupost entrarà en vigor en l'exercici 2022 un cop publicat en la forma ja citada. 
 
 La còpia del pressupost haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de 

la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
 El pressupost general conté, per a cadascun dels 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. Aquests pressupostos s’aproven sense dèficit inicial 

 
L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals, i a l'Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
HAP/419/2014, de 14 de març, que la modifica.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3.3.d).6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional, s’incorpora a l’expedient l’informe previ de la Secretaria General en 
relació amb l’aprovació i modificació de la relació de llocs de treball que s’aprova juntament 
amb el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.  
 
II. Pressupost General consolidat de la Diputació de Barcelona 
 
El pressupost general consolidat està format pel de la pròpia Diputació, el dels organismes 
autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Organisme de Gestió Tributària, i per les 
previsions de despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L.. 
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El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022 compleix el 
principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera definits a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en la seva 
aplicació a les entitats locals. 
 
En l’expedient figura l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 
del Reglament de desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de 
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Les previsions del capítol 1 de l’estat de despeses del pressupost general de la Diputació 
de Barcelona han estat calculades tenint en consideració les destinacions actuals, la taxa 
de reposició per jubilacions legalment establerta, el personal en situació d’excedència i en 
comissió de serveis, el personal temporal i interí necessari per cobrir les necessitats 
considerades urgents i inajornables, les bases de cotització socials, així com els 
compromisos derivats dels acords socials. Les retribucions del personal s’han calculat 
segons les previsions contemplades en el projecte de llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a 2022 actualment en tramitació en les Corts. 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva aplicació, d’acord amb 
la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel 
Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, format per les corporacions 
locals, com a subsector de les Administracions Públiques, així com per la resta d’entitats 
públiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 
corporacions locals, que igualment tindran la mateixa consideració de sector públic i que 
quedaran subjectes al que disposen les normes d’aquesta Llei.  
 
III. Pressupostos del sector públic de la Diputació de Barcelona 
 
Els consorcis que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona són els següents: 
 

C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
C. del Parc Serralada Litoral 
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL) 
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
C. del Patrimoni de Sitges 
C. Centre de Documentació i Museu Textil 
C. del Parc de la Serralada Marina 
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 
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C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 
C. del Parc del Foix 

 
 
Es dona compte dels pressupostos dels Consorcis que han estat aprovats pels seus òrgans 
de govern respectius i notificats, a dia d’avui, a la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la Corporació, 
conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

 
 

ACORDS 
 
 
 

Primer.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l'exercici de 2022, amb el contingut que resulta de l’Annex 1.1 que s’acompanya, que en 
termes consolidats, puja fins a nou-cents seixanta milions vuit-cents quaranta-set mil deu 
euros amb seixanta-nou cèntims (960.847.010,69€), i en el qual s’integren els pressupostos 
que es detallen tot seguit: 
 
 

 PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 1.060.120.000,00 

B) Organismes autònoms dependents de la Diputació que a 
continuació es relacionen: 

 

  Institut del Teatre  21.520.940,00 
  Organisme de Gestió Tributària 249.270.000,00 
  Patronat d’Apostes 1.865.510,69 

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

 
25.228.730,00 

 
Segon.- APROVAR inicialment les bases d’execució del Pressupost General de la Diputació 
de Barcelona, i dels pressupostos de tots els organismes autònoms que en depenen. 
 
Tercer.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 126 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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781/1986, de 18 d'abril, les plantilles del personal de la Corporació i dels seus organismes 
autònoms que figuren inclosos en els pressupostos respectius. 
 
Quart.- APROVAR les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la 
Corporació i del seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL que figuren inclosos 
en els pressupostos respectius, així com les taules retributives consolidades a partir de les 
resolucions i acords anteriors. 
 
Cinquè.- DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera (límit d’endeutament), emès per la 
Intervenció General amb caràcter independent i que s’incorpora  d’acord amb al previst a 
l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de 
desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats 
locals. 
 
Sisè.- EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats que ho solꞏlicitin 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
Setè.- RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2022, dels Consorcis, adscrits al 
sector públic de la Diputació de Barcelona, que han aprovat els seus pressupostos, següents: 
 

CONSORCI IMPORT 

C. del Parc Serralada Litoral 815.104,21 

C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local-(CEMICAL) 275.838,15 

C Espai Natural Guilleries-Savassona 532.890,00 

C. del Patrimoni de Sitges 3.435.085,00 

C. Centre de Documentació i Museu Textil 1.310.970,00 

C. del Parc de la Serralada Marina 738.270,34 

C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 1.307.373,40 

C. Del Parc del Foix 404.660,00 

 


