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

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    5 de juliol de 2018 
Hora d’inici:   13.30 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  13.55  hores 
Lloc: Sala de reunions de la 5a. planta de CAN SERRA - 

Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya nº 126 
Barcelona 

 
Assistents: 
 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
Vocals  
 
Sr. José Antonio Fernández Cáceres, vocal suplent UGT 
Sra. Mercedes Paredes Duran, FSC-CCOO 
 
Intervenció delegada 
 
Sra. Cèlia Gallego Herrera 
 
Secretaria delegada 
 
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez 
 
No assisteixen 
 
Sr. Juan Ignacio Soto Valle, FMC 
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Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona 
 
Altres assistents 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 16 d’octubre de 2017. 
2. Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de maig de 2018. 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017. 
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2017. 
5. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a    

l’exercici 2016. 
6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència. 
7. Precs, preguntes i informació. 

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 16 d’octubre de 2017. 
 

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió 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. Garcia i Cañizares, 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 16 d’octubre de 2017, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de maig de 2018. 
 

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una fotocòpia de l’acta de la 
sessió, es dona per llegida, i se sotmet a la consideració dels presents per ser 
aprovada. 
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El President del Consorci, Sr. Garcia i Cañizares, 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 17 de maig de 2018, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017. 
 

A indicació del President, la Interventora delegada, Sra. Gallego, fa menció de les 
xifres més rellevants del pressupost liquidat i informat favorablement per la Intervenció: 
Estat d’execució d’ingressos i despeses, resultat pressupostari de l’exercici i romanent 
líquid de tresoreria. 
 
Es dona compte del decret, el text íntegre del qual 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.  
 
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 54a de les d’Execució 
del Pressupost 2017, la liquidació del pressupost del Consorci ha estat informada per 
la Intervenció delegada i es presenta per a la seva aprovació per part de la 
Presidència. 
 
Vist l’informe de la Intervenció delegada sobre la proposta de resolució d’aprovació de 
la liquidació del pressupost de 13 de febrer de 2018. 
 
Vist 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 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.  
  
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.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i 
Conciliació a l’Administració Local de l’exercici 2017, d’acord amb tota la documentació 
incorporada al present expedient, que presenten les magnituds bàsiques següents 
obtingudes dels estats comptables: 



 

 
4 

                                                                          

 

 

 
ESTAT D’EXECUCIÓ – PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
 

Pressupost d’Ingressos Previsions 
definitives 

Drets 
Reconeguts 

% 
 

4. Transferències corrents 
218.300,48 218.305,00 

100,0
0% 

5. Ingressos patrimonials 10,00 0,00 -- 
8. Actius financers 11.064,43  --
TOTAL 

229.374.91 218.305,00 
95,17

%
 

 
ESTAT D’EXECUCIÓ – PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Pressupost de Despeses Crèdits definitius Obligacions 

reconegudes 
% 
 

1. Despeses de personal 
192.950,16 186.538,94 

96,68
%

2. Despeses en béns corrents i 
serveis 

36.424,75 32.112,70 
88,17

%
TOTAL 

229.374,91 218.651,64 
95,33

%
 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Ajustos 

Resultat 
pressupostari

a. Operacions corrents 218.305,00 219.651,64  -1.346,64

b. Operacions de capital  

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

218.305,00 219.651,64  -1.346,64

c. Actius financers  

d. Passius financers 

 

2. Total operacions 
financeres (c+d) 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

218.305,00 219.651,64 -1.346,64

AJUSTOS:  
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3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

7.752,38 

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici  

II. TOTAL AJUSTOS (3+4+5) 7.752,38 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 6.405,74
 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Imports any Imports any anterior 
1. (+) Fons líquids  92.749,22   93.783,96
2. (+) Drets pendents de 
cobrament  

   

       (+) del Pressupost 
corrent 

  

       (+) de Pressupostos 
tancats  

  

       (+) d’operacions no 
pressupostàries 

  

       
3. (-) Obligacions pendents 
de pagament 

 11.812,75   14.500,85

       (+) del Pressupost 
corrent 

 2.822,46  

       (+) de Pressupostos 
tancats  

   

       (+) d’operacions no 
pressupostàries 

11.812,75  11.678,39  

  
4. Partides pendents 
d’aplicació 

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 80.936,47   82.283,11

II.  Saldos de dubtós cobrament  
III. Excés de finançament afectat  

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

80.936,47 82.283,11

 
Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió que 
celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 
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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 als òrgans competents de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.” 
 

I la Junta de Govern resta assabentada. 

4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2017. 
 
A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s’aprova per unanimitat i s’adopta 
l’acord que figura a la part dispositiva: 

“Vist i examinat el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local, 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 amb claredat i mostren una 
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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 ha estat a disposició dels 
membres de la Junta de Govern, als efectes del seu examen i consulta, entre els dies 
27 d’abril i 11 de maig de 2018, ambdós inclosos, 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 17 
de maig de 2018 la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de 
Comptes, ha emès 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 emet 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 del CEMICAL de data 19 de d’abril de 2018 s’establí el 
procediment referent a l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 
2017 per part de la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb 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; l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de Règim local; l’art. 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 l’art. 127 del 
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El termini assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar l’11 de maig de 
2018, per la qual cosa la Comissió Especial de Comptes, degudament convocada, es 
reuneix avui 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, comprova que el Compte General del 
CEMICAL de l’exercici 2017:  
 
Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 
pressupostari (art. 208 TRHL). 
 
Està integrat pel compte del Consorci (art. 209.1 TRHL). 
 
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. 
 
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 
a informe de la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes 
(art. 212.2 TRHL i art. 8.1.b) dels vigents Estatuts del CEMICAL). 
 
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). 
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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. 
 
Vist que la Intervenció delegada informa favorablement el Compte General. 
 
Atès que el Compte General 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 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. 
 
Atès que el Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa 
vigent aplicable, de què abans s’ha fet esment. 
 
Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, la Junta de Govern, 
constituïda com a Comissió Especial de Comptes, en compliment d’allò previst a l’art. 
212.2 del TRHL,  
 

INFORMA 
 
Favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l’exercici de 2017, el 
qual està integrat pel Compte del Consorci, per la qual cosa procedeix continuar amb 
la seva tramitació per tal de sotmetre’l a l’aprovació definitiva de la Junta de Govern. 
 
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 2017 i aquest informe, estaran exposats 
al públic pel termini de quinze dies durant els quals, i vuit dies més, les persones 
interessades podran presentar reclamacions, reparaments o observacions que, en el 
cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, 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.” 
 
Atès que des del 23 de maig fins al 22 de juny d’enguany el Compte General ha estat 
objecte d’exposició pública (BOP de 22 de maig de 2018), d’acord amb l’article 212.3 
del TRHL, i que en l’esmentat període, i en el dels 8 dies següents, el Consorci no té 
constància que s’hi hagi interposat cap reclamació. 
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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 per la 
Junta de Govern, constituïda 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 2017, acompanyat de l’Informe de la Comissió 
Especial de Comptes emès 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 de Ple de la Sindicatura de Comptes de 18 de març de 2014, 
segons DOGC 6591, de 27 de març de 2014.” 

 

5. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a    
l’exercici 2016. 

 
A indicació del President, la Interventora delegada, Sra. Gallego, resumeix les 
conclusions de l’informe de control econòmic-financer corresponent a l’exercici 2016, 
realitzat per la Diputació de Barcelona, que en termes generals compta amb la 
conformitat dels auditors, tot i reflectir un seguit d’observacions de detall que no tenen 
però gaire rellevància. 
 
 

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

A indicació del President Sr. Garcia i Cañizares, el Director gerent, Sr. Valls, dona 
compte dels decrets següents:  

- Abonament de les despeses derivades de l’ajut del sistema de millores 
socials en la nòmina de novembre de 2017 (núm. 45/2017). 
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- Contractació de la correcció, traducció, maquetació i impressió del llibre 
“La reinternalización de Servicios públicos: aspectos administratives y 
laborales” (núm. 48/2017). 

 
- Aprovació de la despesa derivada de la cessió de drets d’autor per a la 

posterior edició, publicació, presentació, promoció i difusió del llibre 
integrat en la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals” (núm. 52/2017). 
 

- 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 (núm. 1/2018). 

 
- Aplicació en nòmina del mes de gener de 2018 de la millora retributiva 

en els processos d’incapacitat temporal (núm. 3/2018). 
 

- Aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci d’Estudis, 
Mediació i Conciliació a l’Administració local de l’exercici 2017 (núm. 
6/2018). 

 
- Reconeixement del complement de productivitat corresponent a 

l’exercici 2017 (núm. 8/2018). 
 

- Aplicació en nòmina del mes de febrer de 2018 de la millora retributiva 
en els processos d'incapacitat temporal (núm. 9/2018)  
 

- Reconeixement de l’ajut per fills menors de 18 anys corresponent a 
l’exercici 2017 (núm. 12/2018). 

 
- Aplicació en la nòmina del mes de març de 2018 de la millora retributiva 

en els processos d’incapacitat temporal (núm. 17/2018). 
 

- Reconeixement del factor d’assiduïtat integrant del complement de 
productivitat corresponent a l’exercici 2018 (núm. 18/2018). 

 
- Procediment referent a l’examen, estudi i informe del Compte General 

de l’exercici 2017 per part de la Comissió Especial de Comptes del 
CEMICAL (núm. 19/2018). 

 
I la Junta de Govern resta assabentada. 
 
 

7. Precs, preguntes i informació. 
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El Director gerent, Sr. Valls, comenta als membres de la Junta un seguit de novetats 
respecte de la col·lecció de llibres “Estudis de Relacions Laborals” del CEMICAL: 

Pel que fa, primerament, al llibre sobre Transparència i Funció encarregat a J. Javier 
Cuenca Cervera, fa uns dies que ha lliurat el text original i en aquests moments es 
troba ja en fase de correcció i traducció, amb la previsió que puguem presentar-lo a la 
tardor. 

Informa igualment que s’han realitzat gestions amb altres autors, també de reconegut 
prestigi, que acceptin fer-se càrrec dels llibres a presentar els anys 2019 i 2020. I val a 
dir que han donat prou bons resultats. Per al 2019 podríem comptar amb Eduardo 
Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que escriuria sobre el tema de l’extinció de la relació de 
treball a l’ocupació pública, contemplant-hi l’impacte de la recent jurisprudència del 
TJUE . I per al 2020 amb Joan Mauri Majós, qui ho faria sobre les peculiaritats del dret 
a la negociació col·lectiva del personal funcionari, centrant-se en els subjectes, els 
procediments i els efectes.  

Els membres de la Junta acullen molt favorablement la proposta, tant pel que fa a tots 
dos temes com als seus respectius autors. 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President dona per finalitzada la sessió, 
de tot el qual jo, com a Secretari delegat, en dono fe. 
 
 
El Secretari delegat El President 
 
 
 
 
Fernando Gonzalo Sánchez Joan Carles Garcia i Cañizares 
 


