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

 
 

Acta Junta de Govern 
 

Data:   24 de maig de 2022. 
Caràcter:  Ordinari. 
Hora d’inici:  13:07 hores. 
Hora d’acabament: 14:05 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. Carles VILLALANTE SIRVENT. 

Sr. Xavier GARCÉS TRILLO 
Sr. Carles PELLEJERO GÓMEZ. 

 
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 
Sra. Rosario PAZOS PÉREZ, Suport de Secretaria 
SGOT.TeamsManager 
 
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 21 d’octubre de 2021. 

2. Informe del Compte General de l’exercici 2021 per part de la Junta de Govern, 

constituïda com a Comissió Especial de Comptes.  

3. Ratificació del decret de presidència núm. 9/2022, de data 17/02/2022, sobre 

increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei 

del CEMICAL per a l’any 2022.  

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2021.  

5. Donar compte de les actuacions de control financer de l'exercici 2020 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 l’informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en 

matèria de morositat de l’exercici 2021.  

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

8. Informació del Consorci.  

9. 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 21 d’octubre de 2021. 
 
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 21 d’octubre de 2021 queda aprovada per unanimitat. 
 
 
2. Informe del Compte General de l’exercici 2021 per part de la Junta de Govern, 

constituïda com a Comissió Especial de Comptes.  
 
El President del consorci dona la paraula al Director gerent del consorci Sr. Joaquim 
Valls que informa que correspon a la Junta de Govern constituïda en Comissió 
Especial de Comptes informar el Compte General del Consorci de l’exercici 2021 amb 
caràcter previ a la seva aprovació per la Junta de Govern, un cop hagi estat sotmès a 
la preceptiva informació pública, comentant que ha estat a disposició dels seus 
membres abans de la convocatòria d’aquesta sessió a efectes d’estudi, examen i 
informe.  
 
I a continuació, per unanimitat la Comissió Especial de Comptes informa 
favorablement el Compte General de l’exercici 2021 en els termes següents: 
 

“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. 
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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 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.” 

 
3. Ratificació del decret de presidència núm. 9/2022, de data 17/02/2022, sobre 

increment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal al 
servei del CEMICAL per a l’any 2022.  

 
El Director gerent presenta el dictamen que proposa ratificar a aquest òrgan el decret 
de la Presidència, núm. 9 de data 17/02/2022, que aprova l’increment retributiu del 2 % 
sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021, corresponents al personal 
del CEMICAL, amb efectes de l’1 de gener de 2022, que adjunta un informe favorable 
amb observacions complementàries emès per la Intervenció delegada, del qual tots els 
membres d’aquest òrgan han disposat d’aquesta documentació des de la 
convocatòria.  

 
Informa el Sr. Valls que, en virtut del Pactes Socials vigents, al personal al servei del 
CEMICAL se li apliquen les mateixes condicions laborals -les retributives incloses- que 
al personal al servei de la Diputació de Barcelona. Aquesta aprovà l’augment del 2 % 
per a 2022, previst a la Llei de Pressupostos de l’Estat, en sessió de 27 de gener 
d’enguany, aplicant-lo a la nòmina de febrer i amb efectes retroactius d’1 de gener.  
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Tenint en compte que en el cas del Consorci la competència correspon a la Junta de 
Govern, que no es pot apartar de l’acord adoptat a la Diputació, la gerència decidí en 
primera instància no instar la convocatòria, només per a abordar aquest tema, d’una 
reunió extraordinària i urgent de la Junta, esperant a tractar-ho a l’ordinària d’avui. No 
obstant, com que la gestió de la nòmina per al personal del Consorci la realitza per 
delegació la Diputació de Barcelona i aquesta informà que no era factible tècnicament 
l’aplicació d’increments generals de retribucions en dates diferenciades als diversos 
ens que integren el seu sector públic, es va haver d’optar per aprovar el decret que 
avui se sotmet a ratificació.  
 
I la Junta de Govern resta assabentada i ratifica per unanimitat el decret de 
presidència núm. 9 de data 17/02/2022 que es transcriu, sobre l’increment de les 
retribucions bàsiques i complementàries del personal al servei del CEMICAL per a 
l’any 2022: 
 

“L’article 19, apartat dos, de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2022 (en endavant, LPGE 2022), ha previst que en l’any 2022 les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment 
global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021 en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal 
com a l’antiguitat. 
 

Les despeses d’acció social, en termes globals, no poden experimentar cap increment al 2022 
respecte al 2021. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinc, les quanties a percebre en 
les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2022 i en les pagues extraordinàries de juny i 
desembre de 2022 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 2 per cent respecte 
les quanties corresponents a desembre de 2021, normativa que és d’obligat compliment per a 
les administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onze d’aquest mateix 
article 19.  
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 27 de gener de 2022, ha adoptat, 
entre d’altres i en la part que aquí interessa, els acords següents:  
“Primer.- APROVAR un increment d’un 2 per cent respecte de les retribucions del personal 
funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del 
personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal 
propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2021, amb efectes de l’1 
de gener de 2022.  
 

Segon.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades del personal 
funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del 
personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació, resultants de 
l’acord anterior, amb efectes de l’1 de gener de 2022, i que s’incorporen en l’annex adjunt.  
 

Tercer.- FIXAR les respectives bosses de productivitat disponible per a l’any 2022 (...)”  
 
 

L’òrgan competent per aprovar l’increment de retribucions del personal al servei del CEMICAL 
és, a parer de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, la Junta de Govern del 
Consorci.  
 

La Direcció gerència ha emès un Informe que s’adjunta relatiu al càlcul de les bosses de 
productivitat per a l’any 2022, tal com ha efectuat la Diputació de Barcelona. 
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El CEMICAL forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona, de la qual prové 
exclusivament el personal al servei del Consorci, segons disposa l’art. 23.2 dels Estatuts; i per 
altra banda i en aplicació de la clàusula addicional segona dels Pactes socials 2000-2003, les 
seves condicions de treball són les mateixes que les vigents a la Diputació.  
 

Hi ha consignació pressupostària suficient en el Capítol I del pressupost del Consorci per fer 
front a aquest augment retributiu establert amb caire general per a l’any 2022.  
 

En data 6 de juny de 2005, el CEMICAL i la Diputació de Barcelona van signar un acord de 
col·laboració, a data d’avui vigent, mitjançant el qual aquesta última assumia la gestió 
informatitzada de la nòmina del personal al servei del consorci.  
 

La Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació, en data 9 de febrer de 2022, ha 
comunicat que des del punt de vista tecnològic no és possible deixar d’aplicar l’esmentat 
increment un cop s’ha aprovat i s’apliqui al personal de la Diputació de Barcelona, ja que les 
taules retributives són úniques i tots els organismes i consorcis que s’hi integren (entre els 
quals el CEMICAL en virtut del citat acord de col·laboració) estan afectats per l’actualització 
que es duu a terme fruit de l’aprovació del Dictamen d’increment de retribucions. L’esmentada 
Direcció ha comunicat igualment que no és possible deixar d’actualitzar ja ara els conceptes 
retributius dels empleats adscrits al CEMICAL ja que el imports es recuperen de les taules 
retributives de SAP i no es poden modificar manualment deixant-los en els vigents el 2021. 
Els empleats del CEMICAL percebran, en conseqüència, les retribucions del mes de febrer en 
endavant amb els imports incrementats en el 2 per cent, es dicti o no un acte administratiu del 
consorci que hi doni cobertura.  
 

Així mateix, per introduir com a punt de l’ordre del dia en una eventual sessió de l’òrgan 
plenari del CEMICAL, el relatiu a l’augment de retribucions, cal amb caràcter previ l’efectiva 
aprovació del dictamen d’increment de retribucions per part del Ple de la Diputació de 
Barcelona, fet que es va produir en data 27 de gener de 2022 (acord comunicat al CEMICAL 
en data 1 de febrer de 2022).  
 

Atenent als terminis per convocar les sessions i al temps indispensable per confeccionar la 
documentació i les seves eventuals correccions, és materialment impossible reunir la Junta de 
Govern a temps:  
 

 L’art. 16.2 dels Estatuts del CEMICAL disposa, pel que fa a les sessions de la Junta de 
Govern, que “Les convocatòries, a les quals s’acompanyarà l’ordre del dia, corresponen al 
president i hauran de ser notificades als seus membres amb una antelació de cinc dies hàbils, 
llevat les extraordinàries urgents.”  
 

 La Instrucció 1/2021 de la Secretària general en relació amb la incorporació d’assumptes en 
els ordres del dia de les sessions i les convocatòries respectives dels òrgans col·legiats de la 
Diputació de Barcelona i de les entitats del seu sector públic, la secretaria dels quals és 
assumida per la secretaria de la Diputació de Barcelona, disposa que “La Secretaria General i 
les Secretaries delegades, en el seu cas, per poder convocar la sessió d’un òrgan col·legiat, 
hauran de disposar de la proposta d’ordre del dia de la sessió, acompanyada dels dictàmens 
amb totes les signatures, així com dels informes previs, dels antecedents i de quanta 
documentació constitueixi l’expedient administratiu, amb una antelació mínima, en relació 
amb la data de celebració de la sessió, de 5 dies hàbils, termini que en el cas del Ple i de la 
Junta de Govern serà de 10 dies hàbils. En tot cas, és requisit indispensable el lliurament de 
la documentació completa i signada perquè l'assumpte pugui ser inclòs en l'ordre del dia de la 
sessió.”  
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Considerant això anterior, el Director gerent proposa dictar el present acte ja que en cas 
contrari es generaria una via de fet en cada nòmina de cada empleat, sense cap mena de 
resolució prèvia o fonamentació, que implicaria el sorgiment de responsabilitats en prescindir 
del procediment legalment establert.  
 

En conclusió, és palès el caràcter urgent de l’aprovació de l’increment de retribucions del 
personal d’aquest Consorci, que no pot demorar-se fins a la celebració de la propera Junta de 
Govern, prevista no abans del mes de maig d’enguany. La tramitació urgent respon a la 
necessitat d’evitar la via de fet i també a no causar un perjudici al personal al servei del 
Consorci, que té els mateixos drets que les persones empleades públiques al servei de la 
Diputació de Barcelona pel que fa als increments retributius. A criteri de la gerència hagués 
pertocat però, si les eines tecnològiques ho haguessin permès, que la Junta de Govern 
acordés l’increment en la corresponent sessió ordinària.  
 

Per tot això, en ús de les atribucions que li són conferides, el Director gerent proposa a la 
Presidència que adopti la següent  

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- APLICAR al personal que presta serveis al CEMICAL un increment d’un 2 per cent, 
amb caràcter general, respecte de les retribucions bàsiques i complementàries vigents a 31 
de desembre de 2021, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2022 i conforme a les taules 
retributives consolidades aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 27 de 
gener de 2022, d’acord amb les previsions contemplades a la clàusula addicional segona dels 
Pactes Socials 2000-2003 prorrogats. 
Les taules salarials aplicables al personal del CEMICAL en relació amb l’esmentat increment 
són les que figuren com a annex I de la present resolució. 
 
Segon.- FIXAR, en conseqüència, la bossa de productivitat disponible d’aquest consorci per a 
l’any 2022 en 15.431,14 euros (QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS I 
CATORZE CÈNTIMS).  
 
Tercer.- APLICAR l’increment referit al punt anterior a partir de la nòmina del mes de febrer 
d’enguany, en què s’aplicaran també els endarreriments corresponents, com així ho fa 
igualment la Diputació de Barcelona.  
 
Quart.- IMPUTAR les despeses que es derivin d’aquesta resolució a càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost del Consorci.  
 
Cinquè.- SOTMETRE a ratificació de la Junta de Govern del CEMICAL aquesta resolució a la 
propera sessió que celebri.  
 
Sisè.- COMUNICAR el contingut de la present resolució a la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.” 
 

 
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2021.  
 
Pren la paraula el Director gerent, Sr. Valls, per detallar la documentació que configura 
l’expedient, del qual tots els membres d’aquest òrgan han disposat des de la 
convocatòria, tot donant-ne compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021. 
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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 
2021 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 pressupost de cada exercici 

es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de 

l’any natural corresponent. 
 

La documentació incorporada al present expedient s’ajusta a l’establerta en els arts. 93 a 103 

del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la llei Reguladora de les Hisendes 

Locals en matèria de pressupostos. 
 

La Junta de Govern del CEMICAL va aprovar el pressupost per a l’exercici 2021 en sessió de 

15 d’octubre de 2020, que esdevingué aprovat de manera definitiva en no haver-s’hi presentat 

cap reclamació. 
 

Així mateix, correspon al CEMICAL liquidar el pressupost propi, vista la comunicació realitzada 

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 el 21 del mateix mes i any), en virtut de 

la qual es considera que el pressupost dels consorcis no forma part del pressupost general de 

l’ens matriu, amb el canvi de criteri que això comporta respecte del procediment de liquidació. 
 

D’acord amb allò establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 45a de les d’Execució del 

Pressupost 2021, la liquidació del pressupost del Consorci ha d’estar informada per la 

Intervenció delegada i es presenta per a la seva aprovació per part de la Presidència. 
 

El 20 d’octubre de 2020, el Congrés dels Diputats va aprovar la suspensió temporal dels 

objectius d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera (pel que fa al deute públic) i de 

la regla de la despesa per als exercicis 2020 i 2021. En conseqüència, a l’informe de la 

Intervenció delegada, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 

sostenibilitat financera i regla de la despesa, emès amb caràcter independent i que s’incorpora 

de conformitat amb el que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei 

General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 

Decret 1463/2007, de 2 de novembre, només es quantifiquen els càlculs dels esmentats 

objectius i de la regla de la despesa, sense valorar-ne el resultat. 
 

L’article 9.2.k) dels Estatuts del CEMICAL, en relació amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

determina que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President. 
 

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 i Conciliació a 

l’Administració Local de l’exercici 2021, d’acord amb tota la documentació incorporada a 

l’expedient, que presenta les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats comptables: 



 

 

 

 

 
10 

                                                                     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

INGRESSOS 

 
 

DESPESES 

 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
11 

                                                                     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió que celebri, de 

la liquidació aprovada per la Presidència. 
 

Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci de l’Informe d’avaluació del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, 

elaborat per la Intervenció delegada amb caràcter independent, en compliment d’allò que 

disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat 

Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 

2 de novembre.  
 

Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost a la Intervenció General de la Diputació 

de Barcelona, als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda 

de Barcelona.” 

 
5. Donar compte de les actuacions de control financer de l'exercici 2020 

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

 
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 se segueix per realitzar any rere any aquests informes.  
 
Per a l’exercici 2020, els tres informes sumen 146 fulls (el que significa un increment 
d’un 30% respecte de l’any precedent), 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 i per segon any consecutiu, 
d’un seguit de “recomanacions”, que resulten útils per millorar la gestió. 
 
 
6. Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa 

en matèria de morositat de l’exercici 2021.  
 

El President dona la paraula al Director Gerent que comenta que tots els membre 
d’aquest òrgan han disposat de tota la documentació des de la convocatòria informant 
del nivell de compliment en aquest àmbit en relació a l’exercici 2021. 
 
I la Junta de Govern resta assabentada de la informació i de la documentació que 
acompanya el dictamen que dona compte de l’Informe de morositat de l’exercici 2021 
que es transcriu a continuació: 
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“L’art. 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, estableix un seguit d'obligacions de subministrament d'informació, entre d'altres, 

per les administracions públiques. 
 

L’esmentat art. 4 també obliga els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les 

corporacions locals, a elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 

previstos en la Llei pel pagament de les obligacions de l'entitat local, que ha d'incloure 

necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s'estigui 

incomplint el termini. Aquests informes, pel que fa al CEMICAL, contenen les següents dades: 

 

 

 
Les dades són les que figuren als informes trimestrals de terminis de pagament (morositat) de 

la Diputació de Barcelona 
 

L’art. 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público, disposa que anualment, l'òrgan 

de control intern ha d'elaborar un informe en el qual s'avaluï el compliment de la normativa en 

matèria de morositat, i l’elevi al Ple en el cas de les entitats locals. 
 

 

El màxim òrgan plenari del CEMICAL és la Junta de Govern. 
 

 

La Intervenció delegada ha d’elaborar l’informe a que fa referència l’art. 12.2 de la Ley 25/2013. 
 

Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Director gerent proposa que 

el President elevi a la Junta de Govern els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de l’informe emès per la Diputació de Barcelona, en la part 

relativa al CEMICAL, referent als terminis de pagament de les factures registrades durant 

l’exercici 2021, informació que figura al quadre que s’acompanya a la part expositiva d’aquest 

dictamen d’acord amb allò previst a l’art. 4.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 

de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 

 

N. Pagaments Import Total N. Pagaments Import Total N. Pagaments Import Total N. Operacions Import Total N. Operacions Import Total

1r Limitativa 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2n Limitativa 15,93 7 3.864 0 0 0 0 20 1 60 0 0

3r Limitativa 49,00 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4t Limitativa 17,98 10 16.484,40 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Fora del Període Legal de 

Pagament
Trimestre

Tipus de

Comptabilitat

Pagaments Realitzats en el Període
Interessos de Demora

Pagats en el Període

Factures o Documents Justif icatius Pendents de Pagament al Final del Període

Període Mig de 

Pagament 

(PMP) (dies)

Dins del Període Legal de 

Pagament

Fora del Període Legal de 

Pagament

Període Mig

Pagament 

Pendent 

(PMPP) (dies)

Dins del Període Legal de 

Pagament
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Segon.- Donar-se per assabentada que no consta, respecte del CEMICAL i en relació amb 

l’any 2021, l’existència de factures respecte de les quals hagin transcorregut més de tres 

mesos des que foren anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació per l’òrgan 

competent. 
 

Tercer.- Donar-se per assabentada de l’informe d’avaluació del compliment de la normativa en 

matèria de morositat del CEMICAL, corresponent a l’any 2021, que s’ha d’emetre per la 

Intervenció delegada. 
 

Quart.- Trametre els informes emesos per la Tresoreria del Consorci, conjuntament amb 

l’informe emès per la Intervenció delegada, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, i de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 

7. Donar compte de les darreres resolucions de la Gerència i de la Presidència. 
 
El Director gerent recorda les millores que des de la reunió de 22 de juliol de 2021 
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. 
 
Tot seguit, dona compte de les diferents resolucions dictades pels òrgans unipersonals 
del Consorci des de la darrera sessió, que van de la número 50 a la 71 de l’exercici 
2021 i de la 1 a la 25 de l’exercici 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 

2021 
 

NÚMERO DATA ÒRGAN DESCRIPCIÓ 

50 7/10/2021 Presidència 
Modificació de crèdit 4/2021 per transferència de crèdits.  
Adequació del pressupost de despeses del Capítol I a la 
situació d’IT d’incerta durada de personal del CEMICAL 

51 13/10/2021 Gerència 
Actualitzar la quantia corresponent a l’autorització i disposició 
de la despesa de la partida 160.07, referida a l’exercici 2021, 
un cop aprovada la modificació de crèdit 4/2021 

52 14/10/2021 Gerència 
Relació comptable: 0/2021/21 (Import: 10.708,02 €). IRPF 3r 
trimestre de 2021 

53 15/10/2021 Gerència 
Relació comptable: P/2021/21. (Import: 10.708,02 €). IRPF 3r 
trimestre de 2021 
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 54   26/10/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/22. (Import: 12.538,92 €) Nòmina i 
cotitzacions socials octubre 2021 

 55   28/10/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/23 (import: 180 €). Pagament 
AEAT 

 56   28/10/2021  Gerència 
Relació comptable: P/2021/24 (Import: 180 €). Pagament 
AEAT 

 57   05/11/2021  Gerència 
Contractació de la impressió del llibre "Libertad sindical y 
negociación colectiva. Peculiaridades de su ejercicio en el 
estatuto del personal funcionario". (Import: 5.987,28€) 

 58   10/11/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/24 (Import: 4.213,41 €) Pòlissa de 
responsabilitat civil i col·laboradors del CEMICAL 

 59   10/11/2021  Gerència 
Relació comptable: P/2021/25. (Import: 4.213,41 €) Pòlissa de 
responsabilitat civil i col·laboradors del CEMICAL 

 60   17/11/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/25 (Import: 455,80 €). Comissions 
bancàries 

 61   23/11/2021  Presidència 

Conveni de col·laboració entre el CEMICAL i la Federació de 
Municipis de Catalunya per a l'intercanvi i difusió de qualsevol 
document o material que pertanyi a les respectives 
organitzacions i que pugui resultar d'interès per al 
coneixement dels seus usuaris i empleats públics en general. 
Núm. expedient CC 1/2021. 

 62   23/11/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/26 (Import: 136,76 €). Comissions 
bancàries 

 63   23/11/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/27 (Import: 12.517,48). Nòmina i 
cotitzacions socials novembre 2021 

 64   25/11/2021  Presidència 
Modificació de crèdit 5/2021 per transferència de crèdits. Núm. 
expedient 5/2021. (Import: 115,00 €). Adequació partida acció 
social 

 65   01/12/2021  Presidència 
Donar de baixa de la nòmina des del 27 de desembre de 2021 
l'empleada núm. 15.221 pel fet d'esgotar el període màxim 
d'incapacitat temporal. Núm. expedient P 1/2021. 

 66   01/12/2021  Presidència 

Reconeixement, en execució de l'Acord regulador aprovat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona núm.135/17, del dret a 
l'abonament de la millora social corresponent a la despesa 
acreditada en l'exercici 2021 respecte dels quatre àmbits 
genèrics -cultural, sanitari, esportiu i conciliació- comprensius 
de la millora. (Import: 577,50 €) 

 67   10/12/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/28 (Import: 11.672,44 €). 
Col·laboradors CEMICAL i correcció, traducció i maquetació 
llibre Joan Mauri 

 68   13/12/2021  Gerència 
Relació comptable: P/2021/30. (Import: 11.672,44 €). 
Col·laboradors CEMICAL i correcció, traducció i maquetació 
llibre Joan Mauri 

 69   20/12/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/29 (Import: 22.501,67 €). Nòmina i 
cotitzacions socials desembre 2021 



 

 

 

 

 
15 

                                                                     
 

 

  

 

 

 

 70   20/12/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/30 (Import: 27 €). Aportació dels 
participants al pla de pensions corresponent als mesos 
d'octubre, novembre i desembre de 2021 

 71   23/12/2021  Gerència 
Relació comptable: O/2021/31. (Import: 68,20 €). Comissions 
bancàries 

 
 

2022 
 

 

NÚMERO DATA ÒRGAN DESCRIPCIÓ 

 1   17/01/2022  Gerència 
Actualització dels imports a abonar pels diferents tipus de 
col·laboracions a partir de l'exercici 2022. Núm. expedient G 
1/2022. 

 2   18/01/2022  Presidència 
Actualització de les quanties a abonar a les persones 
designades per intervenir en els procediments per a la 
resolució extrajudicial de conflictes. Núm. expedient. P 1/2022. 

 3   18/01/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/1 (Import: 14.517,50 €) IRPF 4t 
trimestre 2021 

 4   19/01/2022  Gerència 
 Relació comptable: P/2022/1 (Import: 14.517,50) € IRPF 4t 
trimestre 2021 

 5   20/01/2022  Gerència 

Autoritzar i disposar les despeses relacionades amb les 
retribucions del personal que presta serveis al CEMICAL 
referides a tot l'exercici 2022 i que es concreten en les places 
dotades pressupostàriament i que es troben ocupades en la 
data de confecció de la nòmina de gener 2022. Núm. 
expedient G 2/2022. (Import: 194.610,67 €) 

 6   24/01/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/2 (Import: 11.323,77 €). Nòmina i 
cotitzacions socials gener 2022 

 7   02/02/2022  Gerència 

Aprovació de les despeses derivades de la contractació de 
l'elaboració de resums per a la web del CEMICAL i dels 
serveis d'elaboració de comentaris d'actualitat pel butlletí. 
Núm. expedient G 3/2022- (Import: 5.880,00€) 

 8   11/02/2022  Presidència 
Liquidació del pressupost del Consorci d'Estudis, Mediació i 
Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL) de l'exercici 
2021. Núm. expedient P 2/2022. 

 9   17/02/2022  Presidència 
Increment de les retribucions bàsiques i complementàries del 
personal al servei del CEMICAL per a l'any 2022. Núm. 
expedient P 3/2022. 

 10   22/02/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/3.  (Import: 12.574,04 €). Nòmina i 
cotitzacions socials febrer 2022 

 11   07/03/2022  Presidència 
Reconeixement del complement de productivitat corresponent 
a l'exercici 2021, a abonar durant 2022. Núm. expedient P 
4/2022. (Import: 7.231,11€) 
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 12   08/03/2022  Gerència 
Reconeixement de l'ajut per fills menors de 18 anys 
corresponent a l'exercici 2021, a abonar durant 2022. Núm. 
expedient G 10/2022 (Import: 225,00 €) 

 13   22/03/2022  Gerència 

Rectificació d'errada material en l'aprovació de les despeses 
derivades de la contractació de l'elaboració de resums per a la 
web del CEMICAL i dels serveis d'elaboració de comentaris 
d'actualitat pel butlletí. Núm. expedient G 3/2022. (Import: 
5.880,00€) 

 14   21/03/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/5 (Import: 216,78 €). Comissions 
bancàries 

 15   22/03/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/6 (Import: 216,78 €). Pagament 
edició vídeo presentació llibre Joan Mauri 

 16   23/03/2022  Gerència 
Relació comptable: P/2022/4  (Import: 216,78 €). Pagament 
edició vídeo presentació llibre Joan Mauri 

 17   24/03/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/7 (Import: 13.509,03 €). Nòmina i 
cotitzacions socials març 2022 

 18   25/03/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/8 (Import: 24 €). Aportació dels 
participants al pla de pensions corresponent als mesos de 
gener, febrer, i març de 2022 

 19   01/04/2022  Presidència 

Establiment dels llocs de treball que, atenent el seu contingut 
competencial i les necessitats de servei del Consorci, poden 
adoptar la modalitat de prestació de serveis del teletreball, 
d'acord amb la regulació continguda a l'article 2 de l'Acord de 
la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la 
Diputació de Barcelona, de 21 d'abril de 2021, ratificat per 
Acord del Ple corporatiu provincial de 30 de juny de 2021, i 
l'article 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Núm. expedient P 
5/2022. 

 20   05/04/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/9 (Import: 8.485,59 €). IRPF 1r 
trimestre 2022 

 21   05/04/2022  Gerència 
Relació comptable: P/2022/8 (Import: 8.485,59 €). IRPF 1r 
trimestre 2022 

 22   08/04/2022  Presidència 

Rectificació d'errada material en l'aprovació de l'increment de 
les retribucions bàsiques i complementàries del personal al 
servei del CEMICAL per a l'any 2022. Núm. expedient P 
3/2022. 

 23   19/04/2022  Presidència 
Reconeixement del factor d'assiduïtat integrant del 
complement de productivitat a satisfer durant l'exercici 2022. 
Núm. expedient P 6/2022. (Import: 7.664,52€) 

 24   22/04/2022  Gerència 
Relació comptable: O/2022/10 (Import: 19.579,85 €). Nómina i 
cotitzacions socials abril 

 25   28/04/2022  Presidència 
Procediment referent a l'examen, estudi i informe del Compte 
General de l'exercici 2021 per part de la Comissió Especial de 
Comptes del CEMICAL Núm. expedient P 7/2022 
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8. Informació del Consorci.  
 

En aquesta ocasió, la informació per part de la gerència es circumscriu a les 
publicacions dintre de la Col·lecció “Estudis de Relacions Laborals del CEMICAL”. 
 
a)  El llibre “Garantia del principi d’igualtat a l’ocupació pública local: plans d’igualtat”, 
encarregat a Gemma Fabregat Montfort, catedràtica de Dret del Treball i la Seguretat 
Social de la Universitat de València, ja es troba en fase de correcció, traducció i 
maquetació preveient-ne la presentació la propera tardor. Ara per ara es planteja 
l’interrogant del nombre d’exemplars: no sabem encara si podrà ser l’habitual o bé 
caldrà realitzar-ne un ajustament atès que, segons sembla, el paper s’està encarint 
considerablement a causa de l’actual situació econòmica mundial. 
 
b) Quant al llibre que seguiria a aquest, pensant en diferents temes d’interès per als 
usuaris del CEMICAL així com a autors que puguin abordar-los, des de la gerència 
s’ha contactat amb el professor Ramon Galindo, qui en principi acceptaria col·laborar 
amb nosaltres escrivint sobre un tema ben actual. L’obra duria com a títol provisional 
"Transformació digital local i funció pública: aspectes organitzatius" i abordaria alguns 
aspectes relacionats amb la funció pública des del punt de vista organitzatiu 
(planificació/ordenació dels recursos humans, nous perfils professionals, 
formació/aprenentatge, etc.). La idea seria veure quines tendències/necessitats hi ha 
relacionades amb la transformació digital local, quines són les dificultats que presenta 
el marc normatiu i les opcions de participació sindical. El  Sr. Galindo, autor de 
diversos treballs en aquest camp entre d’altres, és Professor lector de Dret 
Administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya i professor associat de Dret 
Administratiu a la Universitat de Barcelona, Doctor en Dret, llicenciat en Ciències 
Polítiques i Sociologia, Màster en Gestió Pública i DEA en Ciència Política. 

 
Els membres de la Junta expressen que consideren molt escaient aquesta proposta, 
tant pel que fa a l’autor com a la matèria a tractar. 

 
 

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

-Es refereix als problemes que ha tingut per accedir a la documentació corresponent 
als diferents punts de l’ordre del dia, tramesa des de la Secretaria, provocats 
aparentment per un sistema d’accés no gaire intuïtiu, per la qual cosa demana que, si 
és possible, aquest se simplifiqui. Aprofita per agrair a la gerència l’ajuda prestada per 
a disposar de l’esmentada documentació. 
 

-Confirma que el darrer llibre, escrit per Joan Mauri, ha tingut una molt bona rebuda, 
amb un impacte directe a les relacions laborals a les entitats públiques.  
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-S’interessa per la difusió que rebran els nous imports que s’abonen a partir d’aquest 
any a les persones que realitzen els diferents tipus de col·laboracions amb el 
CEMICAL. El director gerent explica que els imports són els que es recullen a l’acta de 
la darrera reunió de la Junta de 21 d’octubre de 2021 (en què es tractà la qüestió), la 
qual, un cop aprovada avui, serà publicada a l’apartat de transparència de la web.  
 
-Proposa que el CEMICAL organitzi més endavant unes jornades en què, dintre del 
que constitueix el seu camp d’acció, abordi les noves problemàtiques que afecten les 
relacions laborals en l’àmbit públic tenint en compte els canvis i reptes que es deriven 
de la situació de crisi sanitària i social. La Presidència assenyala que en pren nota i 
explica que des de la Diputació s’està ja treballant en diverses accions en aquesta 
direcció. 
 
El Sr. Garcés s’interessa per si el CEMICAL està rebent peticions de conciliació en 
relació amb els processos d’estabilització de personal interí, o sol·licituds de bases per 
convocar les convocatòries que es regulen a la llei. El gerent respon que de peticions 
d’actuació no se n’han rebut, i respecte de la segona qüestió li consta que l’Àrea 
d’Innovació, Governs locals i Cohesió territorial de la Diputació de Barcelona ha 
elaborat uns models als quals està donant difusió; hi afegeix que, òbviament, aquest 
tema serà seguit molt de prop des del Consorci, oferint als seus usuaris tots aquells 
materials que puguin resultar d’utilitat. 
 
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 

 


