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Exercici 2014

Informe proposta de dotació de provisions
Article 11.4.b) bases d'execució del pressupost

Existència de crèdit suficient

A tancament d'exercici, un cop comptabilitzades totes les nòmines i estimades les operacions de baixa i
regularització de categories finançades ,existeix crèdit disponible suficient en el capítol 1 per dotar la provisió
corresponent a la sentència referent a la demanda 55/2014 interposada contra la Universitat davant el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, Sala Social

JUSTIFICACiÓ DE L'APLICACIÓ DEL CRÈDIT A GENERAR.

S'ha dictat sentència desfavorable a la UB i s'ha estimat que la despeses derivades de la mateixa en l'exercici 2014
o anteriors ascendeix a 260.080,00 € segons informació elaborada per l'Àrea de Recursos Humans.

PROPOSTA:

Es proposa la dotació i reserva de la provisió a la partida:

Partida Despeses

Modificació
CEGE Possició pressupostària fons Droiecte ConceDte Maiors inoressos

gg9ZOOUB001000 0/151000500/C2014G/GOO UPDESEXT Sentències 260.080 (

I que el crèdit s'incorpori a l'exercici 2015

Barcelona, 23 de març 2014

Signatura
Nom i cognoms:. Jordi Codina Sanz
Càrrec: .Gerent

DOCUMENTACiÓ ANNEXA: Sentencia, Calcul Àrea RRHH i Estimació disponible 2014 capitoli
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A Universitat 
W de Barcelona 

Oficina de Control lntern, Riscos i 
Responsabilitat Social Corporativa 

Salmes, 18, 2n 2a 
08007 Barcelona 

Informe de !'Oficina de Control Intern 

Tramita fiscalitzar: Informe proposta de dotació de provisions i la seva incorporació a 

l'exercici següent de data 23 de man; de 2015. 

Objecte: A tancament de l'exercici existeix credit disponible suficient en el capítol I per 

dotar la provisió corresponent a la sentencia referent a la demana 55/2014 interposada 

contra la UB davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social. 

S'ha dictat sentencia desfavorable a la UB i s'ha estimat que les despeses derivades de la 

mateixa en l'exercici 2014 o anteriors ascendeix a 260.080,00€ segons informació 

elaborada per l'Área de Recursos Humans. 

Aquest informe correspon al tramit de la fiscalització previa, d'acord amb el que disposa el 

Títol 11, Capítol 11 (articles 10 a 15) del Reglament d'Organització, funcionament i Exercici 

del Control Intern de la Universitat de Barcelona. 

D'acord amb els requeriments que estableix l'article 11.4.b) de les Bases d'Execució del 

pressupost 2015, aquesta oficina informa favorablement a la proposta de dotació i reserva 

de la provisió i la seva corresponent incorporació a l'exercici 2015: 

CEGE: Posició pressupostaria: Fo ns: Projecte: Import: 

999ZOOUB001000 D/151000500/C2014G/GOO UPDESEXT 260.080,00 € 

Barcelona, 25 de marc; de 2015 

Dos Campus d'ExceMé.ncia Internacional: 
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