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

 
 

Acta Junta de Govern 
 

Data:   14 de juliol de 2022. 
Caràcter:  Ordinari. 
Hora d’inici:  12:06 hores. 
Hora d’acabament: 12:18 hores. 
Modalitat:                  Sessió celebrada a distància. 
Canal de Comunicació:  Mitjançant l’eina “Microsoft Teams”. 

 
 
ASSISTENTS 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles RUIZ NOVELLA 
 
Vocals  
 
Sr. Rafael DE YZAGUIRRE I PABOLLETA 
Sr. Carles VILLALANTE SIRVENT 
Sra. Mercedes PAREDES DURAN, vocal suplent, en absència del Sr. C. Pellejero 
 
Director gerent 
 

Sr. Joaquim VALLS ARNAU 
 
Secretari delegat  
 
Sr. Juan Pedro ROBLES PÉREZ 
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ALTRES ASSISTENTS 
 
Sr. Cristian ARMADÀS SABATÉ, Tècnic del CEMICAL 
Sra. Susana DACAL FIDALGO, Suport de Secretaria 
SGOT.TeamsManager 
 
NO HAN ASSISTIT 
 
Sr. Jordi PERICÀS TORGUET (Diputació de Barcelona – v. titular) 
Sra. Lola MIRÓ FOLGADO (Diputació de Barcelona – v. suplent) 
Sr. Xavier GARCÉS TRILLO (Federació de Municipis de Catalunya – v. titular) 
Sr. Carlos CORDÓN NÚÑEZ (Federació de Municipis de Catalunya – v. suplent) 
Sr. Carles PELLEJERO GÓMEZ (Federació de Serveis a la Ciutadania – v. titular) 
Sra. Celia GALLEGO HERRERA (Interventora delegada) 
 
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 24 de maig de 2022. 
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2021. 
3. Donar  compte  de  les  darreres  resolucions  de  la  Presidència  i  de  la Gerència. 
4. Informació del Consorci. 
5. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El President Sr. Carles Ruiz Novella, dona la benvinguda als assistents a aquesta sessió 
telemàtica de la 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. 
 
El President  agraeix especialment al vocal Sr. Carles Villalante la seva assistència a la 
reunió d’avui atesa la situació personal que està vivint, i li transmet tot l’escalf i l’afecte 
en nom propi i en el de tots els membres de la Junta. 
 
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 24 de maig de 2022. 
 
En haver-se acompanyat amb la convocatòria una còpia de l’acta de la sessió anterior, 
es dona per llegida i es sotmet pel President 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 24 de maig de 2021 queda aprovada per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2021. 
 
Pren la paraula el Director gerent, Sr. Valls, per explicar que, un cop informat 
favorablement el Compte General de l’exercici 2021 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 2021 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 2021, 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 la Instrucció del model 

normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, a 

l’empara del que disposa l’article 210, en relació amb l’article 203.1.d) del la TRHL. 

 

Atès que s’acompanya al Compte General la documentació complementària constituïda per les actes 

d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i per les notes o certificacions de cada 

entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor del Consorci, referits a fi d’exercici i agrupats per 

nombre o raó social de l’entitat bancària conforme determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 44.3, i 

48.1 de la Instrucció esmentada. 

 

Atès que els estats i el Compte General han estat retuts i proposats inicialment pels seus 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 la quarta part, “Comptes anuals”, del Pla General de 

Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local,  
 

 els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, el Compte del resultat 

econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat 

de Liquidació del Pressupost i la Memòria, els quals formen una unitat, apareixen redactats 
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amb claredat i mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat 

econòmic-patrimonial i de l’execució del Pressupost de conformitat amb el Pla de Comptes; 

 han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, indiquen 

la seva denominació, l’entitat a què corresponen i l’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 formulació s’han tingut en 

compte les prevencions que a les normes d’elaboració s’estableixen. 

 

Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan degudament acreditats 

amb els corresponents justificants que posen de manifest la seva realització, segons la regla 34 de la 

ICAL. 

 

Atès que la justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper, o 

a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que s’ajusten en tot cas als requisits i garanties 

establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, d’acord amb les normes que regulen els 

procediments administratius a través dels quals es materialitzen els fets, restant assegurada en tot cas la 

seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment de la normativa aplicable respecte a la 

protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la regla 35 de la ICAL. 

 

Atès que el Compte General format per la Intervenció va estar a disposició dels membres de la Junta de 

Govern, als efectes del seu examen i consulta, des del 28 d’abril de 2022, d’acord amb el que preveu 

l’article 101.3 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i que en data 24 de 

maig de 2022 la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, va emetre informe 

favorable, el contingut íntegre del qual és el següent: 

 

“La Junta de Govern es constitueix com a Comissió Especial de Comptes del CEMICAL i ha d’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 28 d’abril de 2022 s’establí el procediment referent a l’examen, estudi 

i informe del Compte General de l’exercici de 2021 per part de la Comissió Especial de Comptes, 

d’acord amb els articles 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local; 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), 

aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 127 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre. 

 

Finalitzat el termini per examinar i consultar el Compte General la Comissió Especial de Comptes, 

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 els 

comptes i els seus justificants, ha de comprovar que el Compte General del CEMICAL de l’exercici 

2021:  

• Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 

pressupostari (art. 208 TRHL). 
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• El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes del CEMICAL, de 

conformitat amb l’art. 210 TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal de 

Comptabilitat 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 serveis 

públics i una memòria demostrativa del grau en què s’han acomplert els objectius 

programats, amb indicació dels previstos i assolits, i el seu cost (art. 211 TRHL i regla 

48.3 ICAL). 

• Els estats i comptes de la Consorci, han estat retuts pel President, abans del dia 15 de 

maig 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 Títol 

II de la ICAL, donen lloc a anotacions comptables, estan degudament acreditats amb el 

corresponent justificant que posa de manifest la seva realització (regla 34 ICAL). 

• La justificació dels distints fets incorporats a la comptabilitat està suportada en 

documents en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s’ajusta 

als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, 

d’acord amb les normes que regulen els procediments administratius a través dels quals 

es materialitzen aquests fets. En tot cas queda assegurada la seva validesa i eficàcia 

jurídica, així com el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de 

dades de caràcter personal (regla 35 ICAL). 

• Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: el 

Balanç, el Compte del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni 

net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria (regla 

45.1 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 o 

certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents a favor del 

CEMICAL, 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’integrat en l’expedient 

d’aprovació. 

 

El Compte General, que s’acompanya com annex al present dictamen, ha estat elaborat d’acord amb 

la normativa de Règim local vigent, constituïda per l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de Règim local; l’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de Règim local 

de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els arts. del 208 al 212 del Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i les regles 34, 35 i de la 44 a la 51 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 

(ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

 

El Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent aplicable, de què 

abans s’ha fet esment. 

 

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, en la seva 

Disposició final 19 va modificar els apartats 3 i 5 de l'article 212 del TRHL establint un termini més 

curt d’exposició al públic del compte general, amb l'informe de la comissió especial, de 15 dies durant 
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els quals els interessats poden examinar-la i presentar reclamacions, objeccions o observacions. I 

establint que una vegada l’òrgan plenari hagi aprovat 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 que el 

President de la Junta de Govern i de la Comissió Especial de Comptes, en compliment d’allò previst 

a l’art. 8.1.b) dels Estatuts del CEMICAL i a l’art. 212.2 del TRHL, elevi a la Comissió Especial de 

Comptes els següents 

ACORDS 

Primer.- Informar favorablement el Compte General del CEMICAL, annex a aquest dictamen, 

corresponent a l’exercici de 2021, 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 Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Compte 

General del CEMICAL de l’exercici de 2021 i aquest informe, estaran exposats al públic pel termini 

de quinze dies durant els quals les persones interessades poden presentar reclamacions, reparaments 

o observacions que, en el cas de produir-se, s’han d’examinar per la Comissió Especial de Comptes, 

la qual practicarà en tal supòsit quantes comprovacions consideri necessàries i emetrà a l’efecte un 

nou informe, el qual, juntament amb el present i amb les reclamacions i reparaments formulats, se 

sotmetran a la Junta de Govern del CEMICAL per a la seva aprovació o rebuig.” 

 
Atès que des del 2 al 22 de juny d’enguany el Compte General ha estat objecte d’exposició pública 

(BOP de 31 de maig de 2022), d’acord amb l’article 212.3 del TRHL, i que en l’esmentat període, el 

Consorci no té constància que s’hi hagi interposat cap reclamació. 

 

Considerant que, en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions en els terminis 

assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General a la Junta de Govern per a la seva aprovació, 

acompanyat de l’informe emès en el seu dia pel mateix òrgan, constituït en Comissió Especial de 

Comptes. Per tant, no cal emetre un nou informe per l’esmentada Comissió conforme a allò que 

determina l’art. 212.3 del TRHL. 
 

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 gerent proposa que el 

President elevi a la Junta de Govern per a la seva aprovació els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 

Local de l’exercici 2021 que s’annexa a aquest dictamen de conformitat amb allò que preveu l’article 

212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 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 llei 18/2010, de 7 de juny, de la 

Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l’Acord del Ple de la mateixa 

Sindicatura de 13 de març de 2020 (DOGC 8099, de 30 de març de 2020).”    
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3. Donar  compte  de  les  darreres  resolucions  de  la  Presidència  i  de  la 
Gerència. 

 
El Director gerent dona compte de les diferents resolucions dictades pels òrgans 
unipersonals del Consorci des de la darrera sessió, que van de la número 26 a la 36 de 
l’any 2022, detenint-se en l’explicació detallada de les que presenten major interès i 
oferint als presents la possibilitat d’ampliar la informació respecte de qualsevol de les 
altres. 
 
I la Junta de Govern es dona per assabentada de les resolucions dictades que es 
relacionen tot seguit: 

 

DARRERES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA GERÈNCIA 2022 
 

NÚMERO DATA ÒRGAN DESCRIPCIÓ 

26 03/05/2022 Presidència 

Aprovació de l'addenda actualització del conveni mitjançant 
el qual la Diputació de Barcelona assumeix les funcions 
d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) del 
CEMICAL. Núm. expedient P 8/2022. 

27 04/05/2022 Presidència 

Execució, en relació amb l'anualitat 2022, de l'Acord Plenari 
de data 20 de desembre de 2018 de la Diputació de 
Barcelona, que ratificà l'Acord assolit per la Mesa General 
de Negociació en data 29 de novembre de 2018, sobre 
complementació del sistema de millores socials vigent a la 
corporació. Núm. expedient P 9/2022. (Import: 3.110,00 €). 

28 05/05/2022 Gerència 
Relació comptable: O/2022/11 (Import: 314,60 €). 
Subministraments Lorente Informàtica 

29 05/05/2022 Gerència 
Relació comptable: P/2022/10 (Import: 314,60 €). 
Subministraments Lorente Informàtica 

30 19/05/2022 Gerència 
Contractació de la correcció, traducció i maquetació del 
llibre "Garantía del principio de igualdad en el empleo 
público local: planes de igualdad". (Import: 4.011,98 €) 

31 19/05/2022 Gerència 
Relació comptable: O/2022/12 (Import: 544 €). Resums i 
comentaris de sentències 

32 23/05/2022 Gerència 
Relació comptable: O/2022/13 (Import: 14.987,40 €). 
Nòmina i cotitzacions socials maig 2022 

33 24/05/2022 Gerència 
Relació comptable: P/2022/11 (Import: 544 €). Resums i 
comentaris de sentències 
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34 31/05/2022 Gerència 

Aprovar i adjudicar el contracte menor de redacció d'un text 
per a l'edició d'un llibre per a la Col·lecció "Estudis de 
Relacions Laborals del CEMICAL" que duu per títol 
provisional "Transformació digital local i funció pública: 
aspectes organitzatius" a favor del Sr. R. G. C. Núm. 
expedient G 13/2022. (Import: 1.800,00 €) 

35 03/06/2022 Gerència 

Rectificació d'errada material en l'aprovació i adjudicació del 
contracte menor de redacció d'un text per a l'edició d'un 
llibre per a la Col·lecció "Estudis de Relacions Laborals del 
CEMICAL" que duu per títol provisional "Transformació 
digital local i funció pública: aspectes organitzatius" a favor 
del Sr. R. G. C. Núm. expedient P 13/2022. 

36 27/06/2022 Gerència 
Nòmina juny 2022. Relació comptable O/2022/14. Import: 
24.536,70 € 

 
 
4. Informació del Consorci.  

 
En aquesta ocasió, la informació per part de la gerència es circumscriu a la integració 
efectiva del CEMICAL en les eines d’administració electrònica que la Diputació de 
Barcelona ha posat al seu abast prèvia l’anàlisi exhaustiva dels procediments. Els 
resultats son de moment prou bons, a l’espera de poder afinar algunes tràmits puntuals 
durant els propers mesos. El Sr. Valls desitja agrair especialment a la Intervenció, 
Secretaria i Tresoreria delegades la seva constant col·laboració en aquesta fase i en les 
precedents. 

 
 

5. Precs i preguntes 
 
El Sr. Carles Villalante pren la paraula per referir-se a la funcionària Núria Cisneros, que 
durant tants anys ha ocupat amb destacada professionalitat la plaça de Tècnica mitjana 
adscrita al CEMICAL: després d’una perllongada baixa temporal, recentment aquesta 
ha passat a permanent per resolució de l’INSS. En nom de tots els membres de la Junta, 
de la Intervenció i la Secretaria delegades així com de la Gerència, demana que se li 
faci arribar un sentit agraïment i els millors desitjos per al futur. El President li agraeix la 
seva intervenció, que expressa el parer general, i respon que així és farà. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió i s’estén la present 
acta que signa el President i el Secretari delegat que en dona fe. 
 
     El Secretari delegat     El President 
     Juan Pedro Robles Pérez               Carles Ruiz Novella 
 


