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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 8/2022, relatiu al Departament de Cultura,
despeses de personal, exercici 2020
Barcelona, 29 de juny de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 8/2022, relatiu al Departament
de Cultura, despeses de personal, exercici 2020, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat per la síndica Anna Tarrach com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 31 de maig del 2022.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la revisió dels aspectes legals i econòmics
relacionats amb les despeses de personal del Departament corresponents a l’any 2020.
D’acord amb les relacions de llocs de treball (RLT), el 2020, al Departament de Cultura hi
havia un total de 826 llocs de treball: 758 llocs de personal funcionari, 59 llocs de personal
laboral i 9 llocs de personal eventual.
Del total de places de l’RLT, 722 estaven pressupostades i d’aquestes, 650 estaven
ocupades.
L’exercici 2020 el pressupost inicial del capítol 1, Despeses de personal, era de 31,72 M€ i
representava el 10,64% del pressupost inicial del Departament. El total d’obligacions
reconegudes va ser de 29,99 M€ (8,83% del total) amb un nivell d’execució del 94,59%.
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions més rellevants que
es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
• En l’exercici 2020 el Departament va pressupostar un nombre de treballadors superior en
setanta-cinc places al personal efectiu que va ocupar les places, el que representa un
11,38% de les places totals ocupades. L’excedent pressupostari generat es va utilitzar
per finançar les dotacions corresponents a interins i laborals per substitucions i
eventualitats, els quals no van ser degudament pressupostats en el concepte
pressupostari existent a aquest efecte. Del treball realitzat es desprèn que aquesta
situació es repeteix cada any i que, per tant, el pressupost inicial no s’elabora d’acord
amb els llocs ocupats, la previsió de llocs a ocupar i l’import estimat per a substitucions i
eventualitats.
• El 31 de desembre del 2020, el grau de temporalitat era molt elevat: el 34,99% de les
persones en plantilla tenien una vinculació temporal: un 89,96% ocupava llocs de treball
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vacants, un 6,28% corresponia a substitucions i el 3,77% restant a nomenaments de
funcionaris interins per excés o acumulació de tasques i per execució de programes. A
més, el 30,23% del personal funcionari i laboral que ocupava llocs vacants, ocupava el
mateix lloc de treball des de feia més de cinc anys.
• Per a vint-i-sis funcionaris en comissió de serveis s’havia superat la durada màxima de
dos anys establerta en la normativa.
• Dotze llocs de treball previstos en l’RLT del personal funcionari per ser coberts mitjançant
concurs específic i sense estar subjectes a reserva de plaça d’un altre funcionari, eren
ocupats mitjançant encàrrec de funcions per períodes superiors a l’any, el més elevat
dels quals va ser de deu anys i deu mesos. D’acord amb la normativa, els llocs de treball
haurien d’haver estat convocats transcorregut el termini màxim de sis mesos a comptar
des de la data de la resolució per a la qual s'efectua l'encàrrec de funcions.
• L’any 2020 hi havia disset funcionaris adscrits provisionalment a llocs de treball del
Departament per un període superior a tres anys (en tretze casos per un període d’entre
vuit i quinze anys). La permanència en el temps contravé el caràcter provisional i
extraordinari previst a la normativa per aquesta forma d’ocupació
Finalment, en l’apartat de conclusions de l’informe es fan diverses recomanacions al Govern
i al Departament de Cultura, que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien a corregir alguns
dels aspectes assenyalats en l’informe i en l’apartat d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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