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INFORME D'INTERVENCIÓ 
 

Núm.:          52/16 
Assumpte:   Reclamacions al Pressupost de la Corporació per l'exercici 2017 
Destí:           Ple  
Data:      13/12/16 
 
Rosa Ma. Almirall i Domènech, Interventora de l'Ajuntament de Cubelles, en compliment 
de l'article 4 del RD 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l'Administració Local, emeto informe de conformitat amb els següents 

 

 

ANTECEDENTS 
 
El pressupost per a l’exercici 2017 va ser aprovat pel Ple de la Corporació celebrat en data 
15/11/16, obrint-se un període d’exposició pública per 15 dies per mitjà de la publicació de 
l’anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona  de 17/11/16, per tal que les 
persones interessades poguessin examinar-lo i presentar les reclamacions que estimessin 
oportunes. 
 
La legitimació i els motius pels quals es poden interposar reclamacions al pressupost són 
els assenyalats en l’art 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL d’ara en 
endavant), que estableix: 
 

“Reclamación administrativa: legitimación activa y causas. 

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de 

interesados:  

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local. 

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios. 

 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:  

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.” 
 

                    AL·LEGACIONS PRESENTADES 
 

Durant el període d’exposició pública, segons consta en el certificat emès per la secretaria 
municipal, s’han presentat els escrits de reclamació que es detallaran a continuació

1
, fent 

                                                           
1
 Dels escrits de reclamació únicament s’ha traslladat l’original a Intervenció de l’al·legació presentada pel 

Grup Municipal Socialista. Dues de les reclamacions a que es farà referència s’han presentat telemàticament 
i la resta d’originals s’entén s’han fet arribar directament al Departament de Recursos Humans 



 
52_16 PTINFreclamacions2017 

  

 
P l a ç a d e  l a  V i l a ,  1  -  T e l .  9 3  8 9 5  0 3  0 0  -  0 8 8 8 0  C U B E L L E S  

   
 

2 

referència el present informe a les qüestions econòmiques i de contingut de l’expedient, 
no entrant a valorar altres qüestions que no es trobin recollides en els motius tipificats en 
l’esmentat article 170 del TRLHL: 
 
Pel Grup Municipal Socialista   

 
Amb data 9/12/16 i RE núm. 2016/13465 el Sr. Jose Manuel Écija Albalate, en 
representació de PSC-CP identificant-se com a Grup Municipal Socialista (GMS d’ara en 
endavant) presenta un escrit de reclamacions en el que es realitzen les següents 
manifestacions: 
 
- Omissió del crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local 

en relació a la infraestructura de la biblioteca municipal.  
- No haver-se ajustat en la elaboració i aprovació als tràmits establerts en la llei, tenint 

en compte la documentació que figura als annexos de personal. 
 

Per divers personal de la Corporació   

 
Divers personal que presta serveis a la Corporació ha presentat al·legacions que es poden 
resumir en la disconformitat respecte la valoració del lloc de treball que ocupen. Així es 
presenten els següents escrits: 
 
Amb data 25/11/16 i RE núm. 2016/12978 el Sr. Josep Ramon Roset de Jesús. 
Amb data 28/11/16 i  RE núm. 2016/13055 la Sra. Marta Soler Isern. Complementat pel 
RE 2016/13545

2
. 

Amb data 7/12/16 i  RE núm. 2016/13431 la Sra. Milagros Corredor Gil.  
Amb data 12/12/16 i amb RE núm. 2016/13496 el Sr. Guillem Mollà Revilla. 
Amb data 12/12/16 i amb RE núm. 2016/13503 el Sr. Abel Loca Ordaz. 
Amb data 12/12/16 i amb RE núm. 2016/13506 la Sra. Eva Escardó Torres. 
Amb data 12/12/16 i amb RE núm. 2016/13507 el Sr. Enric Valldosera Bisbal. 
Amb data 12/12/16 i amb RE núm. 2016/13547 la  Sra. Immaculada Laborda Mas. 

 

FONAMENTS LEGALS 

 

Primer.- Pel que fa a l’al·legació efectuada pel GMS en relació a la manca de crèdit 
pressupostari per atendre la despesa relativa a la nova Biblioteca municipal s’estarà al 
següent: 

 
TRLHL: Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual. 
1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que 
para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a 
aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, 
se encuentren en alguno de los casos siguientes: 

                                                           
2
 El registre 2016/13055 únicament fa referència a l’acord de modificació de la relació de llocs de treball, per 

tant, en el sentit estricte, no es tractaria d’una al·legació al pressupost de 2017, tanmateix, en data 12/12/16 
presenta el RE 13545 per tal que es tingui per presentat l’anterior escrit com al·legació a l’aprovació del 
pressupost 2017 i a la Relació de Llocs de Treball aprovats pel Ple municipal de data 15/11/16.  
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a) Inversiones y transferencias de capital. 
… 
3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del 
apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), 
el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la 
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se 
comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento ; en el 
segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento. 
4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los programas y proyectos 
de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán 
adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe 
que para cada una de las anualidades se determine. 
A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las 
características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este 
artículo se aplicarán sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos 
proyectos. 
5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así 
como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo. 
6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser objeto de adecuada 
e independiente contabilización. 

 
Així mateix, en les Bases d’Execució del Pressupost s’ha previst el següent: 
 
Despeses plurianuals 

56.- 1. Es poden adquirir compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis futurs per 
finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s’iniciï durant aquest 
exercici 2017 i que el volum total de les despeses compromeses per als anys 1, 2, 3 i 4 no superi els 
límits del 70, 60, 50 i 50 per cent de la suma de crèdits inicials consignats en cada article. 
2. Es poden adquirir béns immobles, el pagament parcial dels quals es difereixi fins a quatre 
anualitats, dintre de les limitacions temporals i percentuals del punt anterior. Concretament, el volum 
de despeses plurianuals que es pot autoritzar puja a:  
 Crèdits inicials Límit any 1 Límit any 2 Límit any 3 Límit any 4 
              X  0,7X  0,6X  0,5X  0,5X 

57.- 1. Les despeses plurianuals als què fan referència els punts 1 i 2 han de ser aprovades per 
l’òrgan competent, d’acord amb la base 39.  
2.- Les despeses plurianuals derivades de contractes d’arrendament, subministraments, assistència 
tècnica i prestació de serveis, les pot aprovar l’Alcaldia o la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
Base 39. 
3. En casos excepcionals el Ple de l’Ajuntament o la Junta de Govern Local, indistintament, pot 
aprovar despeses plurianuals que s’hagin d’executar en períodes superiors a 4  anys o les anualitats 
de les quals excedeixen les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges que regula el 
punt 1 de la Base 56. 
 
En el cas de les inversions previstes a pressupost 2017 es recullen com a projectes de despesa 
quines anualitats i percentatges seran diferents a les previstes en la base 56: 
- Biblioteca, Passeig Marítim, Ampliació capacitat estació de bombament. 

 
En el pressupost de la Corporació es preveu la inversió de Biblioteca municipal de la forma 
següent: 
 
PROGRAMA D'INVERSIONS EXERCICIS 2017 A 2020  - INVERSIONS PREVISTES

ORG PROG ECA DESCRIPCIÓ 2017 SUBV.DIBA P. CREDIT L TOTAL 2017 2018 2019 2020 TOTAL

30 3321 62234 BIBLIOTECA 280.050,88 275.000,00 5.050,88 280.050,88 1.914.698,84 708.880,24 0,00 2.903.629,96  
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El valor previst al pressupost de 2017 es deriva de la proposta realitzada pel Servei 
d’Urbanisme, així, en l’Informe tècnic 20/16 relatiu a la proposta de pressupost per 
l’exercici 2017 del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cubelles, tramés per mail 
en data 6/09/16 s’indica en relació a dita inversió el següent: 
“... 

 

... 
BIBLIOTECA 
Els pressupost de les obres de la biblioteca segons projecte aprovat per l’Ajuntament és 
de 3.629.537,42€, amb IVA inclòs. No obstant això l’Ajunament està pendent d’encarregar 
la modificació del projecte per a reduIr la superfície de l’edifici, amb el que es preveu una 
reducció del pressupost d’un 20% aproximadament, per la qual cosa el pressupost 
‘dexecució per contracte amb IVA inclòs aproximat de la licitació seria de 2.903.629,25€  
El projecte preveu un termini d’execució de l’obra de 20 mesos. Si s’inicia la licitació de 
l’obra al primer semestre de l’any 2017, es podria establir de forma aproximada l’inici de 
l’obra el novembre de 2017, per la qual cosa tenint en compte el pla de treball establert en 
el projecte es podria fer la previsió pressupostària següent: 

 
PEC AMB IVA 

PROJECTE 

APROVAT

PEC AMB IVA NOU 

PROJECTE

2017 nov-17 38.335,41 30.668,33 280.050,88

des-17 311.728,19 249.382,55

2018 gen-18 330.641,08 264.512,87 1.914.698,84

feb-18 258.410,60 206.728,48

març-18 280.792,37 224.633,89

abr-18 244.631,45 195.705,16

maig-18 228.077,09 182.461,67

juny-18 272.549,54 218.039,63

jul-18 136.789,29 109.431,43

ag-18 150.541,96 120.433,57

set-18 146.864,72 117.491,77

oct-18 116.678,83 93.343,06

nov-18 133.340,49 106.672,39

des-18 94.056,13 75.244,90

2019 gen-19 120.041,84 96.033,47 708.880,24

feb-19 123.976,37 99.181,10

març-19 151.882,74 121.506,19

abr-19 233.893,70 187.114,96

maig-19 164.734,55 131.787,64

juny-19 90.773,50 72.618,80

jul-19 797,59 638,07

3.629.537,44 2.903.629,95  
 
Així doncs,  la previsió pressupostària recollida al pressupost de 2017 fa referència a la 
despesa prevista per executar la Biblioteca Municipal relativa a la anualitat 2017 havent-se 
definit com a projecte de despesa plurianual extraordinari en les BEP.   
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Pel que fa les previsions fetes en quan a les despeses i les dades per a la seva avaluació, 
cal tenir present els articles 162 en quan a què és té compte i a l’àmbit temporal i l’article 
168.1 del TRLHL abans esmentat en quan a la documentació que s’hi ha d’unir, a saber:  

 
“Artículo 162. Definición. 
Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos 
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como 
de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la entidad local correspondiente.” 

 
Així doncs, el pressupost ha de recollir les obligacions que com a màxim pugui reconèixer 
l’entitat tenint en compte allò previst en l’article 170.2 (obligacions exigibles en base a un 
precepte legal o un títol legítim) així com els ingressos que prevegi obtenir en l’exercici 
corresponent, en el cas que ens ocupa doncs, caldrà preveure les despeses i ingressos 
relatius únicament a 2017, havent estat recollides les bases per a la seva valoració en 
l’informe econòmic financer emès en data 3/11/2016 al que fa referència l’article 168 que 
es transcriu en el fonament 2n, és a dir, en l’apartat següent. 
 
S’ha de tenir present, però, que per executar el projecte de despesa és requisit previ 
necessari el disposar del corresponent projecte d’obres degudament tramitat, doncs el fins 
ara existent (d’import total 3.629.537,44€)  no es correspon al projecte de despesa que es 
preveu realitzar i que és el que s’ha previst pressupostàriament (d’import total 
2.903.629,95€) que s’ha definit com a projecte plurianual en funció de la previsió 
d’execució realitzada.  

 
Per tant, atenent a tot ho anterior, tenint en compte especialment l’informe que realitza la 
proposta de pressupost del departament d’urbanisme no s’ha produït omissió del crèdit 
necessari en relació a la nova BIBLIOTECA MUNICIPAL i per tant correspon 
DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ D’OMISSIÓ DEL CRÈDIT NECESSARI plantejada pel 
GMS.   
 

Segon.-  Pel que fa a l’al·legació efectuada pel GMS en relació a la manca d’ajust del 
pressupost de 2017 en relació al procediment d’elaboració i aprovació establerts en el 
TRLHL, s’estarà al següent: 
 
“Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial. 
1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la 
siguiente documentación: 
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación 
con el vigente. 
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, 
a seis meses del ejercicio corriente. 
c) Anexo de personal de la Entidad Local. 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los 
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en 
materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los 
derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto 
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general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, 
reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se 
recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del 
sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación 
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender 
el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 
2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos… 
3. Las sociedades mercantiles … 
4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 
anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la 
Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del 
artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación, enmienda o devolución. 
5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el 
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.” 
 

Pel que fa a l’annex de personal, tal com es recull en l’informe  47/2016, aquest apartat de 
l’expedient del pressupost és elaborat pel Departament de Recursos Humans per tenir-ho 
encomanat, entre d’altres tasques, la Tècnica de Recursos Humans mitjançant Decret de 
l’Alcaldia 313/2013, havent estat recollit en l’apartat B de dit informe, en relació tant a la 
plantilla com a les despeses del capítol 1 el següent: 

 

“Les despeses de personal es troben recollides, com s’ha dit, en el capítol 1 del 
pressupost de despeses, figurant en l’annex de personal el detall dels imports en còmput 
anual corresponents a cadascun dels llocs de treball previstos en la plantilla. 
 
Tant l’annex de personal com la plantilla són elaborats pel Servei de Recursos Humans, 
que és qui elabora altres expedients relacionats amb aquest àmbit, com ara la modificació 
de la Relació de Llocs de Treball o l’expedient d’aprovació de la massa salarial. Pel que fa 
a la creació de nous llocs de treball i a la possibilitat d’efectuar nomenaments i 
contractacions, així com les variacions respecte la plantilla i els llocs de treball, s’estarà a 
allò recollit en els Informes de Recursos Humans emesos al respecte d’aquests 
expedients, on es reprodueix la normativa aplicable.  
 
Igualment s’estarà, en el seu cas que se n’emeti, a allò recollit en l’informe de Secretaria 
en relació a aquest apartat.” 
 
Recursos Humans va trametre els llistats en suport paper que calia integrar a l’expedient, 
havent avançat en suport excel la darrera versió del capítol 1 en data 28/10/16 i en suport 
word l’esborrany d’informe en data 31/10/16. 
 
Cal dir però que únicament consta com a despesa de capítol 1 en un departament diferent 
al de Recursos Humans, un import previst en el Departament de Serveis Generals en 
relació a despesa de formació en l’àmbit d’administració electrònica i que la totalitat de la 
despesa amb econòmica del capítol 1 s’ha recollit en el pressupost d’acord amb les 
darreres propostes efectuades pels departaments corresponents. 
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Intervenció va traslladar a l’aplicació informàtica de gestió comptable i pressupostària els 
valors recollits en la pestanya “Àrea de despesa” del document excel elaborat per 
Recursos Humans, tot restant a l’espera de tenir l’exemplar d’informe de Recursos 
Humans signat així com la documentació definitiva en suport paper relativa tant a la 
plantilla com a l’annex de personal que havia de lliurar el Departament de Recursos 
Humans, essent a partir d’aquests valors que es feren els darrers ajustos per presentar un 
pressupost equilibrat i es va formar l’expedient del pressupost que es va presentar a 
aprovació.   

Així doncs, la previsió de despeses del capítol 1 es deriva d’allò proposat pel Departament 
de Recursos Humans, bàsicament, que tenint en consideració que el pressupost elaborat, 
sens perjudici de les possibles modificacions pressupostàries que es puguin tramitar 
durant 2017, té la consideració de despesa màxima que pot assumir la Corporació durant 
dit exercici només faria necessari modificar el pressupost aprovat inicialment, i en 
conseqüència, estimar l’al·legació presentada, en el cas que es constatés que les 
previsions efectuades  no son suficients per atendre la despesa prevista durant l’exercici 
2017.  

S’ha de tenir present que es fa una estimació tant de la despesa fixa (aquella que tenint en 
compte el personal contractat es va meritant més a més: sous de personal així com la 
despesa de seguretat social corresponent) com de despesa variable (aquella que es 
merita en funció de si es produeix o no la despesa, com ara despesa estimada en funció 
de noves incorporacions, hores extres, despesa de formació, entre d’altres), i s’haurà de 
tenir en compte que, a més, la despesa fixa pot tenir variacions en funció de les diferents 
incidències que puguin sorgir (si es produeixen baixes de personal es recupera part del 
sou per mediació de pagament de la Tresoreria de la Seguretat social). 

Igualment cal tenir en compte que quan Recursos Humans ha fet l’estimació de la despesa 
ha fet l’estimació tenint en compte un possible increment de les retribucions del personal 
de l’1% que només serà aplicable en el cas que així s’aprovi en la llei general de 
pressupostos de l’Estat.    

En l’informe d’intervenció 47/16, qüestió a la que fa referència l’al·legació presentada, es 
conclou que l’informe favorable de l’expedient resta condicionat a l’acreditació del 
compliment de la normativa en quan a retribucions i demés aspectes que han d’estar 
recollits en els informes al que es feia referència en l’apartat B) de l’informe abans 
transcrit.  

En l’informe núm. RRHH.C.22-2016 emès per la Tècnica de Recursos Humans en el que, 
a banda d’acreditar les bases sobre les que es valora la despesa de capítol 1, s’acredita 
que es dóna compliment a allò previst en el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que 
s’estableix el Règim de les Retribucions dels Funcionaris d’administració local, pel que fa 
als límits en la quantia global dels complements específics, de productivitat i gratificacions, 

tot concloent que el capítol 1 s’ajusta a la normativa vigent, en conseqüència, 
l’informe d’intervenció s’entén favorable. 

Tota vegada que en l’al·legació es fa referència a possibles errors en els llistat de l’annex 
de personal elaborat pel Departament de Recursos Humans, caldrà que sigui acreditat per 
dit Departament que les estimacions efectuades no són errònies o si més que les 
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consignacions pressupostàries estimades són suficients per atendre les despeses que es 
produiran en dit exercici.  

Així doncs, si s’acredita ho anterior, resulta procedent el DESESTIMAR l’al·legació 
presentada pel GMS però si no, caldrà que Recursos Humans valori les diferències i la 
major despesa que cal preveure havent d’ESTIMAR en aquest cas l’al·legació i realitzar 
l’ajust que es consideri més adient. Si l’ajust es realitza entre aplicacions del capítol 1 
únicament cal adequar les aplicacions pressupostàries del capítol 1, és a dir, la resta de la 
documentació que conté l’expedient del pressupost no es veu afectada i no s’ha de 
modificar.  En altre cas, caldrà dur a terme la minoració d’alguna aplicació pressupostària 
que s’estimi sobrera de manera que es mantingui l’equilibri en el pressupost i caldrà 
efectuar els aclariments o ajustos en quan a la documentació que en resulti afectada.  

Tanmateix es recomana que en el futur s’utilitzi l’eina prevista en l’aplicació informàtica de 
gestió de personal per l’elaboració del pressupost, per tal d’evitar possibles errors en el 
passi de dades d’un full a un altre de l’excel.   

Tercer.- Pel que fa a les al·legacions efectuades pel personal de la Corporació en relació 
a la valoració del seu lloc de treball, únicament es podrien prendre en consideració si es 
fonamentessin en l’apartat  b) de l’article 170.2 en el cas que tinguessin reconegut en la 
Relació de Llocs de Treball (RLT d’ara en endavant) uns complements que no fossin 
recollits en l’annex de personal, doncs recordem que aquest apartat indica que es pot 
presentar una al·legació quan s’omet el crèdit necessari pel compliment d’obligacions 
exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.   

En l’expedient de pressupost de 2017 fan referència a qüestions relacionades amb els 
llocs de treball tant la Plantilla com l’Annex de personal.  

La plantilla de personal  indica el conjunt de llocs de treball de la relació de llocs de treball, 
ocupats o no, que han estat dotats i, per tant, són susceptibles de ser ocupats. 

La plantilla però no recull els valors de complements si no únicament  fa referència al grup 
al que pertanyen els llocs de treball (A1,A2,C1,C2 o AP), diferenciant el personal 
funcionari, el personal eventual (en el seu cas, a l’Ajuntament de Cubelles a dia d’avui no 
n’hi ha) i el personal laboral amb indicació del nombre total de llocs existents de cada tipus 
i quins es troben vacants.   

Per altra banda, l’Annex de personal que forma part de la documentació del pressupost  
de 2017 és el detall de valors que donen suport a les consignacions de determinades 
aplicacions pressupostàries del capítol 1 (no pas de totes), si bé aquest annex de personal 
detalla els complements tal com es troben recollits en la RLT vigent. 

Així doncs, la concreció de llocs que es doten es fa per mitjà de la Plantilla, així podria ser 
que la RLT contingués més llocs dels recollits en dita plantilla, i l’Annex de personal recull 
els llocs de treball segons el nivell i complements determinats en dita RLT, per tant, les 
al·legacions que s’han presentat, a criteri de la que subscriu aquest informe, són escrits 
que fan referència a reclamacions en quan a la valoració de llocs de treball i per tant, 
correspon entendre’ls com a recursos a l’acord de modificació de la RLT, qüestió a 
analitzar i, en el seu cas, proposar la resolució pe part del Departament de Recursos 
Humans com a departament que va tramitar l’expedient relatiu a la seva modificació.  
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La RLT efectua l’ordenació i programació dels llocs de treball d’acord amb les necessitats i 
els objectius de cada administració, els actuals i els previstos com a planificació vers el 
futur; mentre que la Plantilla de personal serà l’instrument en què es relacionaran 
solament aquells llocs de treball que esta dotats pressupostàriament en cada moment. 
 
En el cas que fos modificada la RLT o en el seu cas, la Plantilla, de manera que es 
possibilités una major despesa respecte a la prevista pressupostàriament, seria condició 
necessària el tramitar de forma prèvia la modificació pressupostària corresponent per 
atendre-la però no a l’inrevés o bé supeditar la seva vigència a dit tràmit necessari. 
 
Per tant, donat que el Departament de Recursos Humans és qui ha elaborat l’Annex de 
personal cal que indiqui si s’han recollit degudament en dit annex els complements de les 
persones interessades segons està previst en la RLT, en quin cas correspon 
DESESTIMAR les al·legacions. 
 
Així doncs, un cop verificat ho anterior,  a criteri de la informant correspon DESESTIMAR 
les reclamacions en quan a la valoració de llocs de treball doncs son reclamacions a 
relacionar amb la RLT i no amb la Plantilla ni l’Annex de personal que són la concreció per 
un exercici pressupostari de l’esmentada RLT.  

 

CONCLUSIONS 
 

Les reclamacions presentades, assenyalades anteriorment, únicament farien necessària la 
modificació del pressupost inicialment aprovat si quedés palesa l’existència de major 
despesa de la prevista inicialment per atendre despesa del capítol 1 en relació als 
possibles errors recollits en l’annex de personal posades de manifest pel GMS i, en el seu 
cas, si no s’hagués transcrit correctament els complements del personal que ha presentat 
reclamacions que consten en la RLT, qüestió a resoldre pel corresponent informe de 
Recursos Humans, altrament correspon  desestimar la totalitat de les al·legacions 
presentades. 
 
Aquest és el parer de la que subscriu aquest informe, que es sotmet a qualsevol altre 
millor fonamentat en dret. No obstant això, la Corporació considerarà el que cregui més 
oportú pels interessos de la mateixa. 
 
La interventora  
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