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Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
 
 

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    22 d’octubre de 2019 
Hora d’inici:   13.10 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  13.30 hores  
Lloc: Sala soterrani -1, Can Serra – Rambla de Catalunya 126 - 

Barcelona   
 
Assistents: 
 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocals  
 
Sra. Eugènia Revilla Esteve, FMC –vocal suplent 
Sr. Carles Villalante Sirvent, UGT 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, CCOO 
 
Secretari delegat  
 
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez 
 
Altres assistents 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
Sra. Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL  
 
Excusen l’àbsència 
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Sr. Jordi Pericàs Forguet, Diputació de Barcelona 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 10 d’octubre de 2019. 

2. Aprovació del pressupost del Consorci per a l’any 2020. 

3. Donar compte de l’aprovació del Compte General del CEMICAL de l’any 2018 

integrat en el de la Diputació de Barcelona. 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2018. 

5. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 

l’exercici 2017. 

6. Informe sobre activitats del Consorci. 

7. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència, des de la 

darrera sessió de la Junta de Govern.  

8. Precs, preguntes i informació.  

 

Desenvolupament de la sessió 
 
El President, Sr. Ruiz, dona la benvinguda als assistents,  
 
A continuació s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
  
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 10 d’octubre de 2019. 
 

En haver-se acompanyat amb la convocatòria una fotocòpia de l’acta de la sessió, es 
dona per llegida, i se sotmet a la consideració dels presents per ser aprovada. 

El President del Consorci, Sr. Ruiz Novella, demana si hi ha alguna objecció i en no 
manifestar-se’n cap, ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió 
celebrada el dia 10 d’octubre de 2019, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Aprovació del pressupost del Consorci per a l’any 2020. 
 
A instància de la Presidència es donen per reproduïdes les intervencions efectuades 
en data 10 d’octubre de 2019 i que es transcriuen a continuació: 
 
“Pren la paraula el Sr. Valls per comentar els aspectes principals del projecte de 
pressupost, i explica en detall les xifres més rellevants, el contingut de la memòria 
justificativa així com les dades de la plantilla i la relació de llocs de treball. Assenyala 
que tots els ingressos que preveu l’esmentat projecte provenen íntegrament de la 
Diputació de Barcelona, que és qui determina l’augment del 3 % respecte del de 2019. 
També que d’acord amb allò previst per a 2020 quant a una eventual Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat i en base a l’Acord que van signar els sindicats amb 



 
 

 
3 

                                                                      

 
  

 

l’Estat per a la millora de l’ocupació pública, l’augment té en compte les despeses que 
poden produir-se amb imputació al Capítol I. El Sr. Fages considera que aquest 3 % és 
una xifra prudent i realista. 
 
La Interventora delegada Sra. Gallego, comenta l’adaptació de les bases d’execució a 
allò disposat a les bases de la Diputació de Barcelona, la funcionalitat de l’informe de 
la Intervenció com a constatació del que reglamentàriament ha de formar part del 
pressupost i l’incompliment de la regla de la despesa en preveure’s una execució del 
100% i un increment del 3% (tot i que aquesta dada s’ha de calcular en termes globals 
del sector públic de la Diputació). 
 
I a continuació, a proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s’aprova per 
unanimitat i s’adopta l’acord que figura a la part dispositiva: 

“Atès que per part del Director gerent del CEMICAL ha estat elaborada la 
proposta de Pressupost per a l’exercici de 2020, 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. 

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 quaranta-un mil vint euros (241.020,00 €) i en el seu 
estat d’ingressos unes previsions inicials totals de dos-cents quaranta-un mil 
vint euros (241.020,00 €), resultant en conseqüència equilibrat. 

Vist l’Informe emès per la Intervenció delegada del Consorci. 

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 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. 
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Per tot això el President, en ús de les facultats que els seus Estatuts li 
confereixen, proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del CEMICAL, corresponent a 
l’exercici 2020, per un import anivellat de DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL 
VINT EUROS (241.020,00 €),  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, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i 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 2020, 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 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”. 

 
3. Donar compte de l’aprovació del Compte General del CEMICAL de l’any 

2018 integrat en el de la Diputació de Barcelona. 
 

A instància de la Presidència es donen per reproduïdes les intervencions efectuades 
en data 10 d’octubre de 2019 i que es transcriuen a continuació: 
 
“En relació amb el Compte General del CEMICAL de 2018 integrat en el de la 
Diputació de Barcelona i la liquidació del pressupost de l’any 2018, la Sra. Gallego 
comenta que a criteri de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el 
pressupost 2018 va ser aprovat conjuntament pel Ple d’aquesta i en conseqüència 
també es va aprovar el compte general de 2018 per part de la Diputació, en el Ple de 
26 de setembre de 2019, criteri que ha canviat per al 2019 havent-se de tornar a 
aprovar per part del Consorci.” 
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I a continuació es dona compte del decret en què es va proposar a la Diputació de 
Barcelona l’aprovació del Compte General del CEMICAL, el text íntegre del qual es 
transcriu a continuació: 
 

 “Vist que la Junta de Govern del CEMICAL va aprovar el projecte de 
pressupost per a l’exercici 2018 en sessió de 16 d’octubre de 2017 i el va 
elevar a la Diputació de Barcelona, que va aprovar el seu pressupost en què 
s’integrava el del Consorci, en sessió del Ple de 30 de novembre de 2017. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona, en aprovar el seu Compte General, ha 
d’integrar el del CEMICAL com a entitat del seu sector públic, d’acord amb els 
criteris fixats per la Intervenció de la Diputació. 
 

Vist que el CEMICAL ha elaborat una proposta de Compte General i que el seu 
contingut, l’estructura i l’elaboració s’ajusten 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 a la proposta de 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 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 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 
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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 la proposta d’aprovació de Compte General ha de seguir el 
procediment que estableix la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
instruccions rebudes per la seva Intervenció.  
 
Vist l’article 9.2.k) dels Estatuts del CEMICAL, en relació amb l’article 212.1 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Director 
gerent proposa al President del Consorci que elevi a la Diputació de Barcelona 
la següent 

 
R E S O L U C I Ó 

 

Primer.- PROPOSAR a la Diputació de Barcelona l’aprovació del  Compte  
 General del CEMICAL corresponent a l’exercici 2018. 

 
Segon.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern del Consorci, en la primera 
sessió que celebri, de la proposta d’aprovació del Compte General efectuada 
per la Presidència i, quan s’escaigui, de l’aprovació definitiva per part de la 
Diputació de Barcelona”. 
 

I la Junta de Govern resta assabentada. 
 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2018. 

 

A instància de la Presidència es donen per reproduïdes les intervencions efectuades 
en data 10 d’octubre de 2019 i que es transcriuen a continuació: 
 
“En relació amb el Compte General del CEMICAL de 2018 integrat en el de la 
Diputació de Barcelona i la liquidació del pressupost de l’any 2018, la Sra. Gallego 
comenta que a criteri de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el 
pressupost 2018 va ser aprovat conjuntament pel Ple d’aquesta i en conseqüència 
també es va aprovar la liquidació de 2018 per part de la Diputació, mitjançant Decret 
de la Presidència 392/2019 de la cita corporació provincial, de 23 de gener de 2019, 
criteri que ha canviat per al 2019 havent-se de tornar a aprovar per part del Consorci.” 
 
I a continuació es dona compte del decret en què es va proposar a la Diputació de 
Barcelona l’aprovació de la liquidació del Pressupost del CEMICAL el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
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“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. 
 
Vista la documentació incorporada al present expedient i que 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. 
 
Vist que la Junta de Govern del CEMICAL va aprovar el projecte de pressupost 
per a l’exercici 2018 en sessió de 16 d’octubre de 2017 i el va elevar a la 
Diputació de Barcelona, que va aprovar el seu pressupost en què s’integrava el 
del Consorci, en sessió del Ple de 30 de novembre de 2017. 
 
Vist que segons les Instruccions per l’elaboració de la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2018 de la Diputació de Barcelona, trameses al CEMICAL el 18 de 
desembre de 2018, correspon, en conseqüència, aprovar també de manera 
conjunta les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms i dels 
consorcis que formen part del seu sector públic (i del qual el CEMICAL en 
forma part). 
  
Vist el document Suggeriments per la liquidació del pressupost 2018, elaborat 
per l’Interventor General de la Diputació i tramès al CEMICAL en data 19 de 
desembre de 2018, en què es basa el Consorci per emetre la present resolució. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 191.3 del TRLLRHL, es proposa a la 
Presidència de la Diputació que aprovi la liquidació del pressupost del 
Consorci, que ha estat informada per la Intervenció delegada, atès que el 
pressupost del CEMICAL es va aprovar com a integrant del de la dita 
corporació per a l’exercici 2018. 
 
Vist 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. 

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.- PROPOSAR al President de la Diputació de Barcelona l’aprovació de 
la liquidació del Pressupost del CEMICAL corresponent a l’exercici 2018, que 
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incorpora tota la documentació inclosa al present expedient i que presenta les 
magnituds bàsiques següents, obtingudes dels estats comptables: 

 

 

 

INGRESSOS 

 

DESPESES 

 

Capítol Pressupostari

Pressupost 

definitiu

Drets reconeguts 

nets
Recaptació

1 Impostos directes -                         -                         -                         

2 Impostots indirectes -                         -                         -                         

3 Taxes i altres ingressos -                         -                         -                         

4 Transferències corrents 223.686,57         223.686,57         223.686,57         

5 Ingressos patrimonials -                         -                         -                         

Ingressos corrents 223.686,57         223.686,57         223.686,57         

6 Alienació de béns -                         -                         -                         

7 Transferències de capital -                         -                         -                         

Ingressos de capital -                         -                         -                         

8 Actius financers -                         -                         -                         

9 Passius financers -                         -                         -                         

Ingressos financers -                         -                         -                         

Total ingressos 223.686,57    223.686,57    223.686,57    
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Capítol Pressupostari

Pressupost 

definitiu

Obligacions 

reconegudes
Pagaments

1 Despeses de personal 198.326,25         194.870,14         194.870,14         

2 Despeses béns corrents i serveis 25.360,32           21.327,10           21.327,10           

3 Despeses financeres -                         -                         -                         

4 Transferències corrents -                         -                         -                         

5 Fons de contingència i altres impr. -                         -                         -                         

Despeses corrents 223.686,57         216.197,24         216.197,24         

6 Inversions reals -                         -                         -                         

7 Transferències de capital -                         -                         -                         

Despeses de capital -                         -                         -                         

8 Actius financers -                         -                         -                         

9 Passius financers -                         -                         -                         

Despeses financeres -                         -                         -                         

Total ingressos 223.686,57    216.197,24    216.197,24    

Conceptes

Drets 

reconeguts 

nets

Obligacions 

reconegudes 

netes

Ajustaments
Resultat 

pressupostari

                      a) Operacions corrents      223.686,57           216.197,24               7.489,33   

                      b) Altres operacions no financeres                       -                              -                              -     

 1. Total operacions no financeres (a+b)      223.686,57           216.197,24               7.489,33   

                    c) Actius financers                       -                              -                              -     

                    d) Passius financers                       -                              -                              -     

 2. Total operacions financeres (c+d)                       -                              -                              -     

 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)      223.686,57           216.197,24               7.489,33   

                    -     

                    -     

                    -                              -     

            7.489,33   

 4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

 5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 

 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5) 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 

 AJUSTAMENTS 

 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
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Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió 
que celebri, de la liquidació proposada per la Presidència i, quan s’escaigui, de 
la que l’aprovi la Diputació de Barcelona”. 

I la Junta de Govern resta assabentada. 
 

5. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 

l’exercici 2017. 

 
A instància de la Presidència es donen per reproduïdes les intervencions efectuades 
en data 10 d’octubre de 2019 i que es transcriuen a continuació: 

 

“En relació amb l’informe de control econòmic financer corresponent a l’exercici 2017, 

la Sra. Gallego fa menció dels aspectes més rellevants dels resultats d’aquest informe 

de control que venen referits a defectes de forma o deguts a l’estructura dels 

documents elaborats pel programa comptable Sicalwin, o l’admisió d’una factura en 

paper d’un proveïdor obligat a emetre factura electrònica. En tots els casos, aquestes 

incidències no comporten conseqüències negatives en les conclusions de l’informe.” 

 

Components

 1. (+) Fons líquids              100.726,10                   92.749,22   

 2. (+) Drets pendents de cobrament                                 -                                    -     

         (+) del Pressupost corrent                                -                                    -     

         (+) de Pressupostos tancats                                 -                                    -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                                -                                    -     

 3. (-) Obligacions pendents de pagament                 12.300,30                   11.812,75   

         (+) del Pressupost corrent                                -                                    -     

         (+) de Pressupostos tancats                                 -                                    -     

         (+) d’operacions no pressupostàries                 12.300,30                   11.812,75   

 4. (-) Partides pendents d'aplicar                                -                                    -     

         (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva                                -                                    -     

         (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                                -     

                88.425,80                   80.936,47   

                               -                                    -     

                88.425,80                   80.936,47   

                88.425,80   

                               -     

                88.425,80   

 2) Romanents de crèdit: 

 3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ): 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 

 II.  Saldos de dubtós cobrament 

 III. Excés de finançament afectat 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 

 1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ): 

 Imports any  Imports any anterior 
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6. Informe sobre activitats del Consorci. 

 
A instància de la Presidència, es reprodueixen les intervencions efectuades en data 10 
d’octubre de 2019, d’acord amb el text que es facilita als assistents i que es transcriu a 
continuació: 
 
“El Sr. Valls comenta els aspectes més rellevants de la informació continguda al 
dossier lliurat als assistents. 
 
Pel que fa a la xarxa d’usuaris, hi destaca que el CEMICAL arriba a la totalitat de 
Catalunya on va creixent de manera constant, mentre que a la resta d’Espanya ho fa 
de manera més exponencial. 
 
Quant a l’apartat de llibres, informa que el primer d’ells, del qual en serà l’autor 
Eduardo Rojo Torrecilla i titulat provisionalment “Extinció de la relació de treball a 
l’ocupació pública, l’impacte de la jurisprudència del TJUE (2016-2019)”, ja s’ha 
finalitzat i només resta pendent donar-hi cabuda a una esperada sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea que afectarà de manera directa el contingut del llibre. 
Recorda que es va ampliar el termini d’execució del contracte amb el Sr. Rojo fins al 
termini màxim que permet la normativa (1 any) per tal de contemplar aquesta inclusió. 
L’acte de presentació tindria lloc previsiblement a la primavera de 2020. 
 
Respecte del següent llibre, encara no encarregat i que aniria a càrrec de Joan Mauri 
Majós i versaria sobre les peculiaritats de l’exercici del dret a la negociació col·lectiva 
del personal funcionari, informa el Sr. Valls que la intenció és poder presentar-lo a les 
acaballes de 2020. 
 
Tot seguit i sobre l’apartat de monografies, informa que se n’ha encarregat una al Sr. 
José Javier Cuenca Cervera, donant continuïtat al llibre titulat “Transparència i funció 
pública” que el mateix autor va escriure el 2018 i que el CEMICAL va presentar el 12 
de novembre d’aquell any. Atès que és aquest un camp que té molt recorregut pel 
davant, s’ha considerat pertinent procedir a una extensió dels continguts del citat llibre 
en format monografia, que duu per títol provisional “El principi de transparència en 
l’àmbit de la funció pública: evolució 2018-2019” i que significarà un cost de 300 €. La 
monografia vindria així mateix a completar el que a la seva pàgina web el CEMICAL 
ofereix des de 2017 (legislació, sentències i resolucions d’òrgans administratius) referit 
a aquest àmbit concret. 
 
El Sr. Valls informa igualment sobre la posada en marxa de la nova pàgina web. 
Recorda que la primera web del CEMICAL data de 2002 i va ser pionera entre les dels 
organismes que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. L’any 2008 s’hi 
va afegir una versió de la web per a persones usuàries radicades a fora de Catalunya i 
el 2012 es va fer el disseny actual, inalterat des d’aleshores. En calia la seva 
actualització, atès el temps transcorregut. A aquest efecte informa que des de fa uns 
mesos s’està treballant amb els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona per tal 
que l’esmentada nova pàgina web estigui operativa a principis de 2020. Afirma que 
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trametrà els dissenys definitius als membres de la Junta abans de la seva posada en 
funcionament a la xarxa. 
 
Respecte també del contingut del dossier lliurat, informa que aquest conté un resum 
dels expedients de resolució de conflictes tramitats els darrers anys, tot emfasitzant 
que al seu parer es tracta d’un servei infrautilitzat tot i ser ràpid i gratuït. Per tal de 
donar-li visibilitat, convida una vegada més als membres de la Junta a fer-ne difusió 
dintre dels seus respectius àmbits. 
 
La Sra. Revilla remarca que l’apartat de “Sentències” resulta especialment útil. 
Respecte del “Butlletí”. Per la seva banda, el Sr. Yzaguirre afirma que sempre és una 
publicació molt esperada per l’encert en l’elecció de la temàtica dels números que es 
van publicant.” 
 
 

7. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència, des 

de la darrera sessió de la Junta de Govern.  

 

A instància de la Presidència es dona per reproduïda la intervenció efectuada pel 

Director gerent en data 10 d’octubre de 2019, que abastà les resolucions compreses 

entre els números 47 i 56 de l’any 2018 i 1 a 40 de l’any 2019. 

 

8. Precs, preguntes i informació. 

 

El Sr. Villalante reitera una petició feta amb anterioritat en el si d’aquesta Junta de 
Govern en relació amb la possible implementació d’una App del CEMICAL per poder 
adaptar-se als nous temps i permetre l’accés als continguts de Consorci d’una manera 
simple i útil.  
 

El Director gerent, Sr. Valls, comenta que s’elevarà la consulta als serveis tècnics de la 

Diputació de Barcelona, que acostumen a aplicar en aquest àmbit criteris comuns a 

tots els organismes que integren el seu sector públic. 

 

Igualment i a instàncies del Sr. Villalante, el Director gerent indica que la web del 

CEMICAL recull el contingut de les ponències derivades de les accions formatives 

organitzades pels ens consorciats als quals així s’ha sol·licitat. 

 
El Secretari delegat El President 
 
 
 
 
 
Fernando Gonzalo Sánchez Carles Ruiz Novella 
 


