
DICTAMEN 

Núm. expedient Codi XGL 
Promotor CEMICAL 
Tipus expedient Aprovació del pressupost 
Objecte Aprovació del pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i 

Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) per a l’exercici 
2022 

Destinataris CIF/DNI 
Núm. op. comptable Import total 275.838,15 euros 
Altres serveis 
Ref. interna Actes de referència VNIS 

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

Pressupost per a l’exercici de 2022, d’acord amb l’art. 14.2.c) del Estatuts de l’entitat, 
incorporant-ne l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de 

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

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

instrument, el Consorci empra la definició de llocs funcionals de la Diputació de 

Barcelona, essent necessària una adhesió expressa per part del CEMICAL. 

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

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

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



 

 

 

                                                                             

 

 

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

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

€) i en el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals de dos-cents setanta-cinc 

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

conseqüència equilibrat. 

 

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

l’exercici 2022. 

 

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

122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que 

determina el règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i 

patrimonial dels consorcis. 

 

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

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

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

 

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

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

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

(comunicada per la Intervenció General de la Diputació el  21 del mateix mes), en virtut 

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

general de l’ens matriu. 

 

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

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

relació de llocs de treball del consorci. 

 



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

proposa que el President elevi a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els 

següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del CEMICAL, corresponent a l’exercici 

2022, per un import anivellat de DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS 

TRENTA-VUIT EUROS I QUINZE CÈNTIMS (275.838,15 €),  en compliment del que 

es preceptua en l’art. 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora l’estat 

d’ingressos i despeses, la memòria justificativa i la resta de documentació prevista a 

l’art. 168, i aprovar inicialment les Bases d’execució del pressupost, així com de la 

plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que s’hi adjunten, tot d’acord amb 

allò previst en l’art. 18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text refós i d’acord amb el que 

disposen els arts. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 

del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

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

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

quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, durant els quals 

les persones interessades podran examinar-los i presentar reclamacions davant la 

Junta de Govern del Consorci. 

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

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

resoldre-les. 



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

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

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

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

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

Barcelona, 

El Director gerent 

 

 

Vista l’anterior proposta, elevi’s a la Junta de Govern per a la seva aprovació 

El President, 
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