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CONSORCI D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
(CEMICAL) 

 
 

Acta Junta de Govern 
 
 

Data:   22 de juliol de 2021. 
Caràcter:  Ordinari. 
Hora d’inici:  10:05 hores. 
Hora d’acabament: 10:45hores. 
Modalitat:                  Sessió celebrada a distància. 
Canal de Comunicació: Mitjançant l’eina “Microsoft Teams”. 

 
 
 
ASSISTENTS: 
 
President 
 
Sr. Jordi PERICÀS TORGUET, Vicepresident, per absència del President (art. 11 
Estatuts i Decret de 21.10.2019, núm. 44/2019) 
 
 
Vocals  
 
Sr. Rafael DE YZAGUIRRE I PABOLLETA 
Sr. Xavier GARCÉS TRILLO 
Sr. Carles VILLALANTE SIRVENT 
Sra. Mercedes PAREDES DURAN, vocal suplent, en absència del Sr. Pellejero 
 
Secretari delegat  
 
Sr. Fernando GONZALO SÁNCHEZ, en absència del Secretari delegat, Sr. Robles  
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ALTRES ASSISTENTS 
 
Sr. Joaquim VALLS ARNAU, Director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian ARMADÀS SABATÉ, Tècnic del CEMICAL 
 
 
EXCUSEN L’ABSÈNCIA 
 
 
Il·lm. Sr. Carles RUIZ NOVELLA, President 
Sr. Carles PELLEJERO GÓMEZ 
 
 
 
Ordre del dia 
 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 

l’ordre del dia que es transcriu a continuació: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 28 de maig de 2021. 
2. Donar compte dels canvis produïts en el sí de la Junta de Govern. 
3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2020. 
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
5. Donar compte de les actuacions de control financer de l'exercici 2019 relatives 

a l’auditoria de comptes, el memoràndum de control financer i el control 
permanent, incloent-hi les observacions efectuades pel Consorci. 

6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència. 
7. Informació del Consorci. 
8. Precs i preguntes. 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El Vicepresident Sr. Pericàs, en absència del President, dona la benvinguda als 
assistents a aquesta sessió telemàtica dela Junta de Govern que es celebra a 
distància i per mitjans telemàtics a causa de les mesures de prevenció adoptades amb 
motiu de la crisi sanitària, i atesa la impossibilitat de garantir les distàncies 
interpersonals, el que dificulta la realització de la sessió de forma presencial, tot això 
de conformitat amb l’art. 46.3 de la L 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, tal i com es va posar de manifest en la convocatòria tramesa a l’efecte. 
 
Una vegada identificats els assistents, s’inicia i es desenvolupa la sessió d’acord amb 
l’ordre del dia previst. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió de 28 de maig de 2021. 
 

En haver-se acompanyat amb la convocatòria una còpia de l’acta de la sessió, es dona 
per llegida i es sotmet pel Vicepresident a la consideració dels presents per ser 
aprovada. 
 
En no manifestar-se’n cap objecció, ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la 
sessió celebrada el dia 28 de maig de 2021 queda aprovada per unanimitat. 
 
 

2. Donar compte dels canvis produïts en el sí de la Junta de Govern. 
 
A instàncies del Vicepresident, el Secretari delegat informa de la composició actual 
dels membres de la Junta de Govern del CEMICAL d’acord amb el dictamen el text del 
qual llegeix. El text del dictamen es transcriu tot seguit: 
 
"En aplicació de l’article 7 dels estatuts del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació 
al’Administració Local, la Junta de Govern ha de tenir la següent composició: unaPresidència i 
cinc vocalies distribuïdes de la següent manera: 
 
• Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Municipis de Catalunya. 
• Una de titular i una altra de suplent per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
• Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Serveis Públics de la UGT. 
• Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Serveis a la Ciutadania de 
CCOO de Catalunya. 
• Una de titular i una altra de suplent per la Diputació de Barcelona. 
 
De conformitat amb la comunicació tramesa en data 30 de juny de 2021 per part de la 
secretària d’organització i finances de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, el 4t 
Congrés de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO ha procedit a renovar la 
secretaria general del ram, passant a ostentar aquest càrrec el Sr. Carles Pellejero Gómez, qui, 
en virtut de les normes internes de l’esmentat sindicat, esdevé vocal titular a la Junta de 
Govern del CEMICAL en substitució de l’anterior secretari general, el Sr. Manuel Carlos Fages 
Marta, restant com a suplent la persona que a l’actualitat ostenta aquesta posició. 
 
En virtut de tot això, el Director gerent proposa a la Presidència del Consorci que elevi ala 
Junta de Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la nova designació per part de la Federació de Serveis 
a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, de la vocalia titular a la Junta de Govern del 
CEMICAL. La persona designada com a nou vocal titular és el Sr. Carles Pellejero Gómez, 
secretari general de la dita Federació, en substitució de l’anterior titular designat, Sr. Manuel 
Carlos Fages Marta. 
 
Segon.- Donar-se per assabentada de la composició actual dels membres de la Junta de 
Govern del CEMICAL, que, d’acord amb els antecedents exposats, resta conformada de la 
següent manera: 
 



 

 

 

 
4 

 
 

  

 

 

President:  
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocalies titulars: 
Sr. Xavier Garcés Trillo (Federació de Municipis de Catalunya) 
Sr. Carles Pellejero Gómez (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO) 
Sr. Jordi PericàsTorguet (Diputació de Barcelona) 
Sr. Carles Villalante i Sirvent (Federació de Serveis Públics de la UGT) 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (Associació Catalana de Municipis i Comarques) 
 
Vocalies suplents: 
Sr. Carlos Cordón Núñez (Federació de Municipis de Catalunya) 
Sr. José Antonio Fernández Cáceres (Federació de Serveis Públics de la UGT) 
Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis i Comarques) 
Sra. Lola Miró Folgado (Diputació de Barcelona) 
Sra. Mercedes Paredes Durán (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO)” 

 

La Junta en resta assabentada. 
 
Mercedes Paredes disculpa l’absència en aquesta reunió de Carles Pellejero, nou 
membre titular en representació de CCOO, qui després d’una etapa de densa activitat 
gaudeix d’uns dies de descans.  
 
Igualment, planteja la conveniència que en la designació de membres representants 
d’òrgans de govern dels organismes públics -com és també el cas de la Junta del 
CEMICAL- s’intenti respectar el principi de paritat de gènere. 
 

3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2020. 
 
Pren la paraula el Director gerent, Sr. Valls, per explicar que, un cop informat 
favorablement el Compte General i transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’hagi presentat cap reclamació, es proposa la seva aprovació. 
 
En no manifestar-se’n cap objecció, ni cap vot en contra, queda aprovat per unanimitat 
el Compte General de l’exercici 2020 de conformitat amb el dictamen que es transcriu 
a continuació: 
 
“Vist i examinat el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local corresponent a 2020, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els 
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que el contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte General s’ajusta a laInstrucció del 
model normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’OrdreHAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, a l’empara del que disposa l’article 210, enrelació amb l’article 203.1.d) del la TRHL. 
 
Atès que s’acompanya al Compte General la documentació complementàriaconstituïda per les 
actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici iper les notes o 
certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, afavor del Consorci, 
referits a fi d’exercici i agrupats per nombre o raó social de l’entitatbancària conforme 
determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 44.3, i 48.1 de laInstrucció esmentada. 
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Atès que els estats i el Compte General han estat retuts i proposats inicialment pelsseus 
òrgans competents, a tenor del que estableix l’article 212 del TRHL. 

 
Atès que d’acord amb les normes d’elaboració dels comptes anuals, que figuren a laquarta 
part, “Comptes anuals”, del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat al’Administració 
Local, 
 

• els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, elCompte del 
resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoninet, l’Estat de fluxos 
d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria,els quals formen una unitat, 
apareixen redactats amb claredat i mostren unaimatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, del resultat econòmic-patrimoniali de l’execució del Pressupost de conformitat 
amb el Pla deComptes; 

 
• han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estanidentificats, 
indiquen la seva denominació, l’entitat a què corresponen il’exercici a què es refereixen; 
 
• la seva estructura s’adapta al model establert en el Pla de Comptes; 
 
• mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulaciós’han tingut 
en compte les prevencions que a les normes d’elaboraciós’estableixen. 

 
Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estandegudament 
acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest laseva realització, segons 
la regla 34 de la ICAL. 
 
Atès que la justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada endocuments en 
paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, ques’ajusten en tot cas als 
requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferentstipus d’operacions, d’acord amb les 
normes que regulen els procedimentsadministratius a través dels quals es materialitzen els 
fets, restant assegurada en totcas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment 
de la normativaaplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la 
regla35 de la ICAL. 

 
Atès que el Compte General format per la Intervenció va estar a disposició delsmembres de la 
Junta de Govern, als efectes del seu examen i consulta, des del 26d’abril de 2021, d’acord amb 
el que preveu l’article 101.3 del Text refós de la LleiMunicipal i de règim local de Catalunya, i 
que en data 28 de maig de 2021 la Junta deGovern, constituïda com a Comissió Especial de 
Comptes, va emetre informefavorable, el contingut íntegre del qual és el següent: 

 
“La Junta de Govern es constitueix com a Comissió Especial de Comptes del CEMICAL i had’emetre 
l’informe sobre els comptes anuals en la forma que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, i la 
normativa que la desplega. 

 
Pel decret de la Presidència de 26 d’abril de 2021 s’establí el procediment referent a l’examen,estudi i 
informe del Compte General de l’exercici de 2020 per part de la Comissió Especial deComptes, d’acord 
amb els articles 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local deCatalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 116 de la Llei 7/1985, de 2d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local; 212 del Text Refós de la Llei Reguladora deles Hisendes Locals (TRHL), aprovat pel Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 127 delReglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (ROF) aprovatpel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
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Finalitzat el termini per examinar i consultar el Compte General la Comissió Especial deComptes, 
degudament convocada s’ha de reunir a fi i efecte d’informar-lo. 
 
La Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, després d’examinar elscomptes i 
els seus justificants, ha de comprovar que el Compte General del CEMICAL del’exercici 2020: 

• Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial ipressupostari 
(art. 208 TRHL). 
• El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes del CEMICAL, deconformitat amb l’art. 
210 TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal deComptabilitat Local (ICAL), aprovada per 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
• Integra el Compte General, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveispúblics i una 
memòria demostrativa del grau en què s’han acomplert els objectiusprogramats, amb indicació dels 
previstos i assolits, i el seu cost (art. 211 TRHL i regla48.3 ICAL). 
• Els estats i comptes de la Consorci, han estat retuts pel President, abans del dia 15 demaig de 
l’exercici següent al que corresponen (art. 212.1 TRHL). 
• El Compte General, format per la Intervenció, ha estat sotmès abans del dia 1 de juny. 
• Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació d’allò que preveu el TítolII de la ICAL, 
donen lloc a anotacions comptables, estan degudament acreditats amb elcorresponent justificant que 
posa de manifest la seva realització (regla 34 ICAL). 
• La justificació dels distints fets incorporats a la comptabilitat està suportada endocuments en paper o 
a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s’ajustaals requisits i garanties establerts per 
a cadascun dels diferents tipus d’operacions,d’acord amb les normes que regulen els procediments 
administratius a través delsquals es materialitzen aquests fets. En tot cas queda assegurada la seva 
validesa ieficàcia jurídica, així com el compliment de la normativa aplicable respecte a laprotecció de 
dades de caràcter personal (regla 35 ICAL). 
• Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: elBalanç, el 
Compte del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoninet, l’Estat de fluxos 
d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria (regla45.1 ICAL). 
• Als comptes anuals del Consorci s’hi ha unit la documentació complementària següent:l’Acta 
d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i les notes ocertificacions de cada entitat 
bancària dels saldos en elles existents a favor delCEMICAL, referits a fi d’exercici i agrupats per 
nombre o raó social de l’entitat bancària. 

 
La Intervenció delegada ha emès informe al Compte General, el qual s’ha d’integrar enl’expedient 
d’aprovació. 
 
El Compte General, que s’acompanya com annex al present dictamen, ha estat elaboratd’acord amb la 
normativa de Règim local vigent, constituïda per l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2d’abril, reguladora de les 
bases de Règim local; l’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i deRègim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els arts. del 208al 212 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, i les regles 34, 35 i de la 44 a 
la 51 de la Instrucció del modelnormal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 desetembre. 
 
El Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent aplicable, dequè abans 
s’ha fet esment. 
 
Vist que la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any2021, en la 
seva Disposició final 19 modifica els apartats 3 i 5 de l'article 212 del TRHL establintun nou termini més 
curt d’exposició al públic del compte general, amb l'informe de la comissióespecial, de 15 dies durant els 
quals els interessats podran examinar-la i presentarreclamacions, objeccions o observacions. I establint 
que una vegada l’òrgan plenari hagiaprovat o rebutjat el Compte General, el president ha de retre compte 
al Tribunal de Comptes. 
 
Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, el Director gerent proposa queel President 
de la Junta de Govern i de la Comissió Especial de Comptes, en compliment d’allòprevist a l’art. 8.1.b) 
dels Estatuts del CEMICAL i a l’art. 212.2 del TRHL, elevi a la ComissióEspecial de Comptes els següents 

ACORDS 
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Primer.- Informar favorablement el Compte General del CEMICAL, annex a aquest 
dictamen,corresponent a l’exercici de 2020, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació. 
 
Segon.- Establir que de conformitat amb allò que disposa l’art. 212.3 del Text refós de la Lleireguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, elCompte General del 
CEMICAL de l’exercici de 2020 i aquest informe, estaran exposats alpúblic pel termini de quinze dies 
durant els quals les persones interessades poden presentarreclamacions, reparaments o observacions 
que, en el cas de produir-se, s’han d’examinar perla Comissió Especial de Comptes, la qual practicarà en 
tal supòsit quantes comprovacionsconsideri necessàries i emetrà a l’efecte un nou informe, el qual, 
juntament amb el present iamb les reclamacions i reparaments formulats, se sotmetran a la Junta de 
Govern delCEMICAL per a la seva aprovació o rebuig.” 

 
Atès que des del 7 al 28 de juny d’enguany el Compte General ha estat objected’exposició 
pública (BOP de 4 de juny de 2021), d’acord amb l’article 212.3 del TRHL, ique en l’esmentat 
període, el Consorci no té constància que s’hi hagi interposat capreclamació. 

 
Considerant que, en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacionsen els 
terminis assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General a la Junta deGovern per a la seva 
aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia pelmateix òrgan, constituït en Comissió 
Especial de Comptes. Per tant, no cal emetre unnou informe per l’esmentada Comissió 
conforme a allò que determina l’art. 212.3 delTRHL. 
 
Vist que s'han complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Director gerentproposa que 
el President elevi a la Junta de Govern per a la seva aprovació elssegüents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació 
al’Administració Local de l’exercici 2020 annex a aquest dictamen, acompanyat del’Informe de 
la Comissió Especial de Comptes emès de conformitat amb allò quepreveu l’article 212.4 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Localsaprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Segon.- Retre el Compte General per via telemàtica a la Sindicatura de 
Comptes,transcorreguts els terminis legals, en compliment d’allò previst en l’article 41.4 de la 
llei18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en laforma 
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura de 13 de març de 2020(DOGC 8099, de 

30 de març de 2020).” 
 

 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 

Pren la paraula el Director gerent, Sr. Valls, per detallar la documentació que configura 
l’expedient, tot donant-ne compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 
La Junta de Govern resta assabentada de la informació i de la documentació que 
acompanya el decret que dona compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2020 que es transcriu a continuació: 
 
“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL),aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupostde cada exercici 



 

 

 

 
8 

 
 

  

 

 

es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacionsel 31 de desembre de 
l’any natural corresponent. 
 
Vista la documentació incorporada al present expedient i que s’ajusta a l’establerta enels arts. 
93 a 103 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la lleiReguladora de les 
Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
Vist que la Junta de Govern del CEMICAL va aprovar el pressupost per a l’exercici2020 en 
sessió de 22 d’octubre de 2019, que esdevingué aprovat de manera definitivaen no haver-s’hi 
presentat cap reclamació. 
 

Atès que correspon al CEMICAL liquidar el pressupost propi i vista la comunicaciórealitzada per 
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el 19 de setembrede 2018, així com el 
contingut de la consulta resolta per la Secretaria d’Estatd’Hisenda del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública (comunicada per la IntervencióGeneral el 21 del mateix mes), en virtut de la 
qual es considera que el pressupost delsconsorcis no forma part del pressupost general de 
l’ens matriu, amb el canvi de criterique això comporta respecte del procediment de liquidació. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 45a de lesd’Execució del 
Pressupost 2020, la liquidació del pressupost del Consorci ha d’estarinformada per la 
Intervenció delegada i es presenta per a la seva aprovació per part dela Presidència. 
 
El passat 20 d’octubre, el Congrés dels Diputats va aprovar la suspensió temporal delsobjectius 
d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera (pel que fa al deutepúblic) i de la regla de 
la despesa per als exercicis 2020 i 2021. En conseqüència, al’informe de la Intervenció 
delegada, d’avaluació del compliment de l’objectiud’estabilitat pressupostària, sostenibilitat 
financera i regla de la despesa, emès ambcaràcter independent i que s’incorpora de conformitat 
amb el que disposa l’article 16.2del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària en laseva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 
2 denovembre, només es quantifiquen els càlculs dels esmentats objectius i de la regla dela 
despesa, sense valorar-ne el resultat. 
 
Vist l’article 9.2.k) dels Estatuts del CEMICAL, en relació amb l’article 191.3 del Textrefós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març. 
 
En virtut de tot l’anterior, proposo a la Presidència l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació iConciliació a 
l’Administració Local de l’exercici 2020, d’acord amb tota la documentacióincorporada a 
l’expedient, que presenta les magnituds bàsiques següents obtingudesdels estats comptables: 
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Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió quecelebri, de 
la liquidació aprovada per la Presidència. 
 
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci de l’Informe d’avaluació 
delcompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla 
dedespesa, elaborat per la Intervenció delegada amb caràcter independent, encompliment 
d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la LleiGeneral d’Estabilitat 
Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovatpel Reial Decret 1463/2007, de 
2 de novembre. 
 
Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost a la Intervenció General de laDiputació de 
Barcelona, als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i a laDelegació d’Hisenda de 
Barcelona. 
 
 

5. Donar compte de les actuacions de control financer de l'exercici 2019 
relatives a l’auditoria de comptes, el memoràndum de control financer i 
el control permanent, incloent-hi les observacions efectuades pel 
Consorci. 
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Pren la paraula el Director gerent, Sr. Valls, per explicar als membres de la Junta el 
procediment que des del Servei de Control Financer de la Intervenció general de la 
Diputació es segueix per realitzar any rere any aquests informes.  
 
Per a l’exercici 2019, els tres informes sumen 110 fulls, que els membres de la Junta 
van rebre juntament amb la convocatòria de la reunió d’avui, incloses les observacions 
realitzades pel Consorci als informes provisionals.  
 
En destaca la incorporació als documents, aquesta vegada, d’un seguit de 
recomanacions per a l’exercici 2020, que és molt ben rebuda ja que ajuda a millorar la 
gestió. 
 
 

6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la 
Gerència. 
 

El Director gerent explica primerament les millores que s’han incorporat a l’habitual 
llistat de resolucions per tal d’oferir als membres de la Junta una informació encara 
més completa del seu contingut.  
 
A aquest efecte, s’hi han modificat dos camps: indicant l’òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu i descrivint de manera detallada el contingut de la resolució fins i tot quan 
es tracta de relacions comptables. 
 
A continuació, dona compte de les diferents resolucions dictades pels òrgans 
unipersonals del Consorci, des de la darrera sessió celebrada, que van des de la 
número 27 a la 38 de l’exercici 2021 que es relacionen a continuació: 
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7. Informació del Consorci.  
 
El Director gerent comenta als membres de la Junta quatre temes rellevants: 
 

a) Publicacions 
 

El llibre “El dret a la negociació col·lectiva del personal funcionari: peculiaritats del seu 
exercici”, encarregat a Joan Mauri Majós dintre de la col·lecció Estudis de Relacions 
Laborals del CEMICAL, del qual hem previst editar 4.400 exemplars, es troba ja en 
fase de traducció. Si la situació sanitària no millora aviat de manera substancial, 
segurament es proposaria a la Junta de realitzar-ne una difusió semblant a la del llibre 
d’Eduardo Rojo, el que comportaria també en aquest cas prescindir de l’habitual 
presentació en una sala d’actes. 
 
El llibre següent, dintre de la mateixa col·lecció, amb el títol provisional “Garantia del 
principi d’igualtat a l’ocupació pública local: plans d’igualtat”, ja s’ha 
encarregatformalment a Gemma Fabregat, catedràtica de Dret del Treball i la 
Seguretat Social de la Universitat de València i reconeguda experta en l’àmbit 
esmentat. La previsió és que l’autora lliuri el text abans de finalitzar aquest 2021. 
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b) Conciliacions 

 
Es procura minimitzar l’impacte de la Covid-19 en l’activitat ordinària del Consorci 
mitjançant l’aplicació de la modalitat de prestació de serveis no presencial (en línia 
amb el que estableix al respecte la Diputació de Barcelona), així com l’adequació dels 
diversos tràmits i processos. Pel que fa a les actuacions de conciliació, es segueix 
oferint a les parts l’alternativa de dur a terme sessions telemàtiques. Tot just aquesta 
setmana s’ha rebut una nova petició, procedent de l’ajuntament de Gavà. 
 

c) Nova pàgina web del consorci 
 

Fa un any les tasques preparatòries atribuïdes al Consorci estaven ja gairebé 
finalitzades. Ara s’ha pogut reprendre atès que el Consorci disposa d’una nova 
persona incorporada temporalment a la plantilla. La previsió és que pugui estar ja 
operativa després de les vacances d’estiu i abans de la propera Junta. 
 

d) Seguiment de les novetats respecte del personal interí a l’Administració: 
 

Es continua seguint el tema molt de prop. A l’endemà de publicar-se el Real Decreto 
Ley14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, es va trametre a tots els usuaris del CEMICAL l’actualització del 
Codi de legislació amb el resum dels preceptes modificats i un quadre comparatiu 
entre la nova regulació i l’anterior. Dies després, es va abordar també al Butlletí 
bimensual. I en el darrer número de l’Actualitat -publicació quinzenal- s’hi han recollit 
les notícies més destacades publicades als mitjans de comunicació.  
 
I la Junta de Govern es dona per assabentada. 

 
 

8. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Villalante pren la paraula per referir-se a diverses qüestions: 
 

- Comenta que el llibre encarregat al Sr. Mauri és molt esperat per la importància 
del tema que tracta, amb un impacte directe a les relacions laborals a les 
entitats públiques.  

 
- Valora positivament la propera posada en funcionament de la nova web, 

demanant a la Diputació que hi presti el seu suport tècnic com ho ha vingut fent 
fins ara. 

 
- Felicita a l’equip del CEMICAL per la celeritat, una vegada més, a informar per 

mitjà de diversos canals de les novetats que s’han produït arran de la 
publicació del Real Decreto Ley14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 
- Finalment, proposa que el CEMICAL organitzi, el proper octubre o novembre i 

en paral·lel al previsible periple parlamentari de l’esmentat Reial Decret Llei, 
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unes jornades dedicades de manera monogràfica a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, en què hi participin ponents de totes les 
entitats representades al Consorci i com una expressió més de la pluralitat 
d’opinions que hi tenen cabuda des de la seva posició imparcial. Atesa la 
precarietat de mitjans de què disposa el Consorci i per tal que no en resultin 
perjudicades les seves activitats essencials, suggereix  que la Diputació hi 
col·labori aportant-hi mitjans materials i personals.  
 
A instàncies de la Vicepresidència -que en pren nota-, els altres membres de la 
Junta hi expressen la seva conformitat. 
 
A la vegada, el Sr. Yzaguirre comenta que la seva entitat organitzarà també 
una jornada per tractar la temàtica. 

 
Abans de cloure la reunió, tots els membres de la Junta expressen de manera 
unànime, el seu desig d’un ràpid restabliment a la companya que continua en situació 
de baixa laboral. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Vicepresident aixeca la sessió i s’estén la 
present acta que signa el Vicepresident i el Secretari delegat que en dona fe. 

 
 
El Secretari delegat     El Vicepresident 
Fernando Gonzalo Sánchez    Jordi Pericàs Torguet 

 


