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ANNEX A L’INFORME D'INTERVENCIÓ 
 

Núm.:           52/16 
Assumpte:    Reclamacions al Pressupost de la Corporació per l'exercici 2017 
Destí:            Ple  
Data annex: 16/12/16 
 
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 
 

En data 13/12/16 es va emetre Informe d’Intervenció núm. 52/16 en relació a les 
reclamacions presentades dins el període d’exposició pública del pressupost de 2017. 
 
En dit informe es demanava a Recursos Humans

1
, quina Tècnica té encomanades entre 

d’altres les tasques corresponents a “l’elaboració i gestió del Capítol 1 del pressupost de 
personal, d’acord amb les directrius de l’alcaldia, d’acord amb la normativa vigent tot 
proposant l’adequació, en el seu cas, de les modificacions pressupostàries que siguin 
necessàries”, el següent: 
 
- La justificació o no de l’existència de major despesa de la prevista inicialment per 

atendre la despesa del capítol 1 en relació als possibles errors recollits en l’Annex de 
Personal posats de manifest en la reclamació presentada amb registre d’entrada (RE) 
núm. 2016/13465. 
 

- La justificació que els valors que s’havien pres en consideració en el moment de 
confeccionar l’Annex de Personal són els especificats en la Relació de Llocs de Treball 
vigent pel que fa a les reclamacions presentades pel personal que presta serveis per la 
Corporació que van ser recollides en l’informe

2
.  

 
Per part de la Técnica es lliura documentació als Serveis generals (tot avançant-la per 
mail) si bé té relació amb el que es demana per part d’Intervenció únicament l’informe 
RRHH.0.17-2016 que entra a valorar únicament les al·legacions presentades amb RE 
2016/13465 tot concloent que informa DESFAVORABLE les al·legacions presentades 
respecte a errades materials o de fet d’Annex de Personal pel motius exposats en 
l’informe

3
.  

                                                           
1 La petició es fa a la Tècnica de RH un cop evacuat l’informe, si bé durant el matí del dia 11/12/16  se li havia 
avançat per mail l’al·legació presentada amb RE 2016/13465 doncs la resta de reclamacions havien arribat a 
RH o si més no, no havien estat lliurades a Intervenció, havent-se fet arribar algunes d’elles escanejades el 
mateix dilluns. 
2
 S’ha detectat un error de transcripció al fer referència al registre 2016/13503 doncs s’indica erròniament el 

primer cognom, el correcte és Lora.  
3 Cal dir que en dit informe s’indica erròniament que la responsable de formar el pressupost de la Corporació 
és la Intervenció i que com a tal en la labor fiscalitzadora i en la responsabilitat de formació del pressupost ha 
convalidat la proposta de l’Àrea de Recursos Humans, doncs la Intervenció té com a obligació la d’emetre 
l’informe en relació al pressupost de la Corporació així com emetre l’informe d’avaluació de la capacitat de 
finançament i l’estudi del deute però no la de fiscalitzar ni  formar el pressupost. En l’Informe d’Intervenció ja 
consta el fet que el capítol 1 així com tot ho relacionat amb el personal es emès per Recursos Humans per 
tenir-ho així encomanat.   
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Així doncs, restava pendent de resoldre la qüestió sobre si en l’Annex de Personal 
figuraven ben recollits els complements corresponents al personal que ha presentat 
al·legacions.  
 
A la darrera franja del matí del dia 15/12/16 s’indica per part del Regidor de Recursos 
Humans que no s’emetrà cap més informe per part de la Tècnica de Recursos Humans, 
per la qual cosa, requereixo que se’m faci arribar la Relació de Llocs de Treball vigent. 
 
Així doncs, basant-me en la RLT que fa arribar Recursos Humans al correu electrònic 
d’intervenció a les 14:16 hores realitzo la comparació dels valors  recollits en el document 
de l’Annex personal anomenat “Pressupost exercici 2017 retribucions mensuals” per tal de 
verificar si consten degudament transcrits els que es deriven d’allò recollit en dita RLT, del 
que en resulta el següent: 
 
Pel que fa als sous base, complements de destí i complements específics el valor que 
figura transcrit en el llistat “Pressupost exercici 2017 retribucions mensuals” de l’Annex de 
Personal són els que es deriven d’allò que figura en la RLT que s’ha tramés per mail en tot 
els casos tret del corresponent al lloc de Tècnic de Dinamització Econòmica i Turisme, en 
relació al qual consten les següents dades  

Complement específic:    

Valor a R Llocs Treball Valor a Annex de personal 

581,18   484,26 

 
Davant d’aquest fet es reitera la petició d’informació a Recursos Humans per tal que 
aclareixi quina és la dada correcta. 
 
Es tramet Diligència 16.12.2016 on s’indica que es comproven les dades impreses de la 
Relació de Llocs de Treball al complet amb previsió per 2017 i que consta un error, doncs 
allà on diu 581,18€ ha de constar l’import de 484,26€, per tant el correcte és el valor que 
figura a l’Annex de personal i consta un error de transcripció en la RLT. 
 

CONCLUSIÓ 
 

Resulta procedent DESESTIMAR la totalitat de les reclamacions presentades durant el 
període d’exposició pública del pressupost per a l’exercici 2017 tenint en compte allò 
recollit en l’Informe d’Intervenció núm. 52/16 (que analitza la primera al·legació presentada 
amb RE núm. 2016/13465), l’Informe de Recursos Humans RRHH.0.17-2016 (que analitza 
la segona al·legació presentada amb RE núm. 2016/13465) i l’Annex a l’Informe 
d’Intervenció 52/16 en funció de la RLT lliurada en data 15/12/16 i la Diligència de 
16/12/16 trameses per RH (que analitza les reclamacions presentades pel personal de la 
Corporació que figuren en dit informe d’intervenció).  
  
La interventora  
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