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

 
 

Acta Junta de Govern 
 
 

Data:   21 d’octubre de 2021. 
Caràcter:  Ordinari. 
Hora d’inici:  12:06 hores. 
Hora d’acabament: 12:31 hores. 
Modalitat:                  Sessió celebrada a distància. 
Canal de Comunicació:  Mitjançant l’eina “Microsoft Teams”. 

 
 
 
ASSISTENTS: 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles RUIZ NOVELLA 
 
Vocals  
 
Sr. Jordi PERICÀS TORGUET  
Sr. Rafael DE YZAGUIRRE I PABOLLETA 
Sr. Xavier GARCÉS TRILLO 
 
Secretari delegat  
 
Sr. Juan Pedro ROBLES PÉREZ 
 
Interventora Delegada 
 
Sra. Celia GALLEGO HERRERA 
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ALTRES ASSISTENTS 
 
Sr. Joaquim VALLS ARNAU, Director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian ARMADÀS SABATÉ, Tècnic del CEMICAL 
Sra. Maite MURATEL CAVERO (Directora Serv.Secretaries Delegades) 
Sra. Susana DACAL FIDALGO, Suport de Secretaria 
Sr. Ester NOVELLES (SGOT.TeamsManager) 
 
EXCUSA L’ABSÈNCIA 
 
Sr. Carles PELLEJERO GÓMEZ,  Vocal titular - Federació de serveis a la ciutadania CCOO. 

Sra. Mercedes PAREDES DURAN, V. suplent - Federació de serveis a la ciutadania CCOO. 

Sr. Carles VILLALANTE SIRVENT, Vocal titular – Federació de serveis públics UGT. 

Sr. José Antonio FERNÁNDEZ CÁCERES, V. suplent – Federació de serveis públics UGT. 
 
 
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 22 de juliol de 2021.  

2. Aprovació del Pressupost del Consorci per a l’any 2022. 

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. 
 
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 22 de juliol 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 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 22 de juliol de 2021 queda aprovada per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació del Pressupost del Consorci per a l’any 2022. 
 
Hi intervé el Director gerent per tal d’explicar el contingut del dictamen que proposa 
l’aprovació del Pressupost del Consorci per a l’exercici 2022 i de cadascun dels 
documents que, conforme a la legislació vigent, integren l’expedient comentant amb 
major detall: el dictamen; el resum de la previsió d’ingressos i despeses per capítols i 
partides; la plantilla i la relació de llocs de treball; i el contingut de la memòria subscrita 
per la gerència, amb els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de confeccionar el 
pressupost que se sotmet a aprovació inicial de la Junta. 
 
Comenta el Director gerent que tal i com en Juntes precedents ja es va avançar que 
intentaríem fer, entre els increments de despesa previstos al Capítol 2 s’hi ha 
contemplat una adequació dels imports a abonar pels diferents tipus de col·laboracions 
(inalterats des de fa molts anys), que s’aprovarà per a cada modalitat per la 
presidència o la gerència en funció de qui tingui atribuïda la competència en cada cas i 
amb aquest detall: 

 
ADEQUACIÓ IMPORTS COL·LABORACIONS 2022 

Tipus de col·laboració Import actual Any Nou import Òrgan 

Resums base dades sentències 60,00 * 2006 75,00 Dir. gerent 

Comentaris per al Butlletí 90,00 2013 115,00 Dir. gerent 

Llibres 1.500,00 * 2005 1.800,00 Dir. gerent 

Monografies 300,00 ** 2011 375,00 Dir. gerent 

Conciliacions 210,35 1994 265,00 Presidència 

Mediacions 601,01 1994 650,00 Presidència 

         *  Any de posada en marxa del servei 

        ** Basat en monogràfics de l’any 2011 
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Finalitzada la intervenció en no manifestar-se’n cap objecció, ni cap vot en contra, 
queda per unanimitat aprovat inicialment el pressupost del CEMICAL, corresponent a 
l’exercici 2022, de conformitat amb el dictamen que es transcriu a continuació: 
 

“DICTAMEN 
 

Núm. expedient  Codi XGL  

Promotor CEMICAL 

Tipus expedient Aprovació del pressupost 

Objecte Aprovació del pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i 
Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) per a l’exercici 
2022 

Destinataris  CIF/DNI  

Núm.op. comptable  Import 
total 

275.838,15 
euros 

Altres serveis  

Ref. interna  Actes de referència VNIS  

 

Atès que per part del Director gerent del CEMICAL ha estat elaborada la proposta de 

Pressupost per a l’exercici de 2022, d’acord amb l’art. 14.2.c) del Estatuts de l’entitat, 

incorporant-ne l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de 

documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost, així com la 

plantilla de personal i la relació de llocs de treball. En relació amb aquest últim instrument, 

el Consorci empra la definició de llocs funcionals de la Diputació de Barcelona, essent 

necessària una adhesió expressa per part del CEMICAL. 

Vist que el pressupost compleix amb els requisits legals i que la presidència ha de formar 

el pressupost del Consorci, d’acord amb l’art. 168.1 del text refós de la llei reguladora de 

les Hisendes Locals i igualment l’art 18.1 del Reial Decret 500/1990. 

Atès que el pressupost presenta en el seu estat de despeses uns crèdits inicials totals de 

dos-cents setanta-cinc mil vuit-cents trenta-vuit euros i quinze cèntims (275.838,15 €) i en 

el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals de dos-cents setanta-cinc mil vuit-

cents trenta-vuit euros i quinze cèntims (275.838,15 €), resultant en conseqüència 

equilibrat. 

La Intervenció delegada del Consorci ha d’emetre informe relatiu al pressupost per a 

l’exercici 2022. 

Vistos els arts. 8.1.a) i f) dels Estatuts del Consorci, en relació amb allò previst a l’art. 122 

de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que determina el 
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règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial dels 

consorcis. 

 

Vistos els arts. 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, els arts. 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable. 

Vista la comunicació realitzada al CEMICAL per la Intervenció General de la Diputació de 

Barcelona el 19 de setembre de 2018, així com el contingut de la consulta resolta per la 

Secretaria d’Estat d’Hisenda del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, (comunicada per la 

Intervenció General de la Diputació el  21 del mateix mes), en virtut de la qual es considera 

que el pressupost dels consorcis no forma part del pressupost general de l’ens matriu. 

Atès que el CEMICAL es va adherir per Acord de la Junta de Govern de 15 d’octubre de 

2020 a la definició de llocs funcionals de la Diputació de Barcelona pel que fa a la relació 

de llocs de treball del consorci. 

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 inicialment el pressupost del CEMICAL, corresponent a l’exercici 2022, 

per un import anivellat de DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT 

EUROS I QUINZE CÈNTIMS (275.838,15 €),  en compliment del que es preceptua en l’art. 

165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març, i que incorpora l’estat d’ingressos i despeses, la memòria 

justificativa i la resta de documentació prevista a l’art. 168, i aprovar inicialment les Bases 

d’execució del pressupost, així com de la plantilla de personal i la relació de llocs de 

treball, que s’hi adjunten, tot d’acord amb allò previst en l’art. 18.2 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text 

refós i d’acord amb el que disposen els arts. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 

pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 

l’art. 283.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

Segon.- Exposar al públic l’expedient d’aprovació inicial del pressupost corresponent a 

2022, mitjançant inserció de l’anunci corresponent al BOP de Barcelona pel termini de 

quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, durant els quals les 
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persones interessades podran examinar-los i presentar reclamacions davant la Junta de 

Govern del Consorci. 

 

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si dins de termini no s’haguessin 

presentat reclamacions. En cas contrari, la Junta de Govern disposarà d’un mes per a 

resoldre-les. 

Tercer.- Trametre una còpia del pressupost al Registro Auxiliar de las Unidades de la 

Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al Departament de la 

Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, de 

conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 
 
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 celebrada, que van des de la 
número 39 a la 49 de l’exercici 2021 que es relacionen a continuació: 
 

DARRERES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA GERÈNCIA 

NÚMERO DATA ÒRGAN DESCRIPCIÓ 

39 12/7/2021 Gerència 
Relació comptable: O/2021/15. (Import: 16.018,91€). 
IRPF 2n trimestre de 2022 

40 13/7/2021 Gerència 

Contractació d'una pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil que pugui ser atribuïda al 
Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a 
l'Administració Local (CEMICAL). Núm. expedient 
Menor 2/2021. (Import: 2.147,91€) 

41 13/7/2021 Gerència 
Relació comptable: P/2021/16 (Import: 16.018,91€). 
IRPF 2n trimestre de 2022 

42 26/7/2021 Presidència 

Modificació de crèdit 3/2021 per transferència de 
crèdits. Núm. expedient 3/2021. (Import: 7.000,00€). 
Transferència per poder fer front al pagament de la 
nòmina d’un empleat del CEMICAL en situació 
d’incapacitat temporal 

43 26/7/2021 Gerència 
Relació comptable: O/2021/16. (Import: 59,77 €). 
Certificats digitals Administració Oberta de Catalunya 

44 27/7/2021 Gerència 
Actualitzar la quantia corresponent a l'autorització i 
disposició de la despesa de la partida 160.07, 
referida a l'exercici 2021. (Import: 7.000,00€) 

45 28/7/2021 Gerència 
Relació comptable: P/2021/17. (Import: 59,77 €). 
Certificats digitals Administració Oberta de Catalunya 
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46 28/7/2021 Gerència 
Relació comptable: O/2021/17. (Import: 12.549,73 €) 
Nòmina i cotitzacions socials juliol 2021 

47 25/8/2021 Gerència 
Relació comptable O/2021/18.  (Import: 12.461,24 €) 
Nòmina i cotitzacions socials agost 2021 

48 23/9/2021 Gerència 
Relació comptable O/2021/19.  (Import: 12.434,24 €) 
Nòmina i cotitzacions socials setembre 2021 

49 27/9/2021 Gerència 

Relació comptable O/2021/20. (Import: 27,00 €). 
Aportació dels participants al Pla de pensions 
corresponent als mesos de juliol, agost i setembre 
2021 

 

       I la Junta de Govern es dona per assabentada. 
 
 

4. Informació del Consorci.  
 
El Director gerent comenta als membres de la Junta un parell de temes d’especial 
rellevància: 
 
a) Publicacions 
 
El llibre “El dret a la negociació col·lectiva del personal funcionari: peculiaritats del seu 
exercici”, encarregat a Joan Mauri Majós a dintre igualment de la col·lecció Estudis de 
Relacions Laborals del CEMICAL, està ja en fase d’edició en paper un cop realitzades 
les tasques de traducció i correcció. Si la situació d’emergència sanitària no millora 
aviat de manera substancial, segurament ens plantejaríem 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 “Garantia del principi d’igualtat a l’ocupació pública local: plans d’igualtat”, 
encarregat a Gemma Fabregat Monfort, catedràtica de Dret del Treball i la Seguretat 
Social de la Universitat de València i reconeguda experta en aquest àmbit, ja ha estat 
lliurat per l’autora. Un cop revisat el text, entrarà en fase de correcció i traducció. 
Preveiem que estigui editat durant el primer trimestre de l’any vinent. 
 
b) Nova pàgina web del consorci 
 
Dissenyada amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, la previsió és tenir-la en 
funcionament de manera immediata, de fet els darrers mesos hem estat treballat 
intensament per tal que en aquesta Junta poguéssim anunciar que ja estava operativa. 
Tan bon punt sigui així i abans de fer-ho públic als nostres usuaris, ho comunicarem 
als membres de la Junta perquè hi puguin accedir. La nova web i l’actual coexistiran 
durant un breu període de temps. 
 
Com a trets principals de la nova web, destacaríem en síntesi els següents: 
 

- Moderna, adaptada als nous requeriments vigents a la Diputació. 
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- Reuneix els estàndards d’accessibilitat. 
- Responsiva. 
- Encara més intuïtiva i d’accés senzill, en atenció a l’heterogeneïtat dels usuaris 

dels nostres serveis. 
- Permet una gestió interna més eficient 

 
I la Junta de Govern es dona per assabentada. 

 
 

5. Precs i preguntes. 
 
No es fan. 
 
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 

 


