DICTAMEN
Informe favorable del Compte General del CEMICAL de l’exercici 2019

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 19 de juny de 2020 s’establí el procediment referent a
l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2019 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; 48 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 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 2019:

x

Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari (art. 208 TRHL).

x

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.

x

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).

x

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).
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x

El Compte General, format per la Intervenció, ha estat sotmès abans de la finalització
del termini prorrogat per l’art. 48.3 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, 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). El termini s’ha prorrogat des del primer de juny fins a
un període equivalent a la durada efectiva de l’estat d’alarma.

x

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).

x

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).

x

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).

x

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 d’emetre informe al Compte General, el qual s’ha d’integrar a
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.
El Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent aplicable, de
què abans s’ha fet esment.
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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 corresponent a l’exercici
de 2019, 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 2019 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 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.
Barcelona,
El Director gerent

VALLS
ARNAU
JOAQUIN XXXXXXX

Firmado
digitalmente por
VALLS ARNAU
JOAQUIN XXXXXXX
Fecha: 2020.07.20
15:08:09 +02'00'

Vista l’anterior proposta, elevi’s a la Comissió Especial de Comptes
Barcelona,
El President,

La Interventora Delegada
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6. MEMÒRIA

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT
1. Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que
contribueixen a la identificació de l’entitat
El CEMICAL és un consorci local que pertany al sector públic de la Diputació de
Barcelona i té domicili a c/Londres, 55 de Barcelona. Gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per complir les finalitats estatutàriament definides.
2. Normes de creació de l’entitat
Acord de creació de data 25 de març de 1993.
3. Activitats principals
L’estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de
l’Administració local i els ens que en formen part, i la creació d’un marc de relació
estable entre les persones que gestionen l’àmbit de recursos humans i les que
representen el personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que permeti als
agents que hi participen, compartir informació, experiències i recursos.
La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal
en l’àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.

4. Descripció de les principals fonts d’ingressos
La hisenda del Consorci (art. 20 dels Estatuts) estarà constituïda per:
a) Aportacions dels ens consorciats.
b) Ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat.
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c) Subvencions i transferències.
d) Preus públics.
e) Operacions de crèdit.
f) Aquells altres ingressos legalment establerts.
El patrimoni del CEMICAL (art. 25 dels Estatuts) està integrat pels béns que les
entitats consorciades adscriguin per al compliment dels seus fins i aquells que el
Consorci adquireixi.
La Diputació de Barcelona podrà (art. 26 dels Estatuts) adscriure béns al CEMICAL, els quals conservaran la qualificació i titularitat originàries. Correspondrà al
Consorci la seva conservació i utilització. La resta d’entitats podran també cedir
béns d’acord amb el règim jurídic que resulti aplicable.
La principal font de finançament del Consorci és l’aportació de la Diputació de
Barcelona, que per l’exercici 2019 va ser de 324.000 euros.
5. Consideració fiscal de l’entitat als efectes de l’impost de
societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i
percentatge de prorrata.
El consorci es troba exempt de l’impost i no esta obligat a presentar declaració,
de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o
obtingudes.
El consorci no efectua declaració d’IVA. Les activitats de col·laboració que efectuen professionals externs estan exemptes, en virtut de l’art. 20.1.26è de la Ley
37/1992.
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6. Estructura política bàsica.

7. Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre,
tant funcionaris com personal laboral, diferenciats per categoria
i gènere.

1.Funcionaris
Subtotal
2. Laborals
Subtotal
TOTAL

Mitjana
2
2
0
0
2

Homes
a 31.12.19
2
2
0
0
2

Dones
Mitjana
1
1
0
0
1

a 31.12.19
1
1
0
0
1

Respecte dels òrgans de govern:
2019
Presidència
Vocals titulars
Vocals suplents
TOTAL

Dones
0
0
2
2

2018
Homes
1
5
3
9

Dones
0
0
2
2

Homes
1
5
3
9
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8. Identificació de l’entitat o entitats propietàries i percentatge de
participació en el patrimoni de l’entitat comptable
El consorci forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona. El constitueixen la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics
de la Unió General de Treballadors i la Federació de Serveis a la Ciutadania de
Comissions Obreres de Catalunya.
2. GESTIÓ INDIRECTA
COL·LABORACIÓ

DE

SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS

I

ALTRES FORMES

DE

El consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta
previstes a la normativa.
L’organisme va signar un conveni de col·laboració per a la realització de les seves activitats en l’exercici 2017, vigent durant l’exercici 2019. Té per objecte la
formalització d’un marc de col·laboració entre la Federació de Municipis de Catalunya i el CEMICAL que els hi permeti intercanviar i difondre qualsevol document
o material que pertanyi a les respectives organitzacions i que pugui resultar
d’interès pel coneixement del personal al servei de les administracions públiques.
El consorci no participa en cap activitat en que la gestió s’efectuï de forma conjunta amb altres organitzacions.
El consorci no ha utilitzat cap altre forma de col·laboració públic-privada en la
prestació dels seus serveis durant l’exercici 2019.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.
1. Imatge fidel
Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de
desembre de 2019, i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en
matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera en la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels
canvis en el patrimoni net, dels fluxos d’efectiu i del resultat de la execució del
pressupost de l’organisme corresponent a l’exercici anual finalitzat en la mateixa
data.
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El règim de comptabilitat és el previst a la Llei reguladora de les Hisendes Locals
per a les entitats locals i els seus organismes. Els comptes anuals de l’exercici
2019 han estat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP1781/2013, de 20 de setembre,
d’aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. A banda
d’aquesta norma, els principis comptables i pressupostaris s’estableixen en
d’altres normes: RD 500/1990; Ordre EHA/3565/2008; documents emesos per la
Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució
de la Secretaria d’Estat i d’Hisenda de 28 de desembre de 1990; i Llei Orgànica
2/2012.
Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l’objectiu de mostrar
la imatge fidel, en la nota 15 d’aquesta memòria, s’incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l’activitat del Consorci en l’exercici 2019.
2. Comparació de la informació
L’exercici anual al que es refereixen els comptes anuals correspon al període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, i l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2018.
No existeix cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de
l’exercici amb les de l’exercici anterior.
3. Raons e incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris
de comptabilització i correcció d’errades
En l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici s’han aplicat els mateixos criteris
comptables que en les de l’exercici anterior, no detectant cap error a corregir en
aquests.
4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin
significatius
No s’han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ
Els imports dels actius i passius del consorci han estat valorats pel seu valor nominal, ja que no incorporen interès contractual, i registrats d’acord amb el principi
de meritació. Quant a les subvencions rebudes, com aportacions, per part de la
Diputació de Barcelona, s’han valorat per l’import concedit. Les xifres exactes es
troben a l’apartat 3.15 d’aquesta memòria.
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL
Sense contingut.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL
Sense contingut.
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Sense contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Sense contingut.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
Sense contingut.

10.

ACTIUS FINANCERS

Sense contingut.

11.

PASSIUS FINANCERS

Sense contingut.

12.

COBERTURES COMPTABLES

Sense contingut.
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13.

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES
EXISTÈNCIES

Sense contingut.

14.

MONEDA ESTRANGERA

Sense contingut.

15.

TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
1. Transferències i subvencions rebudes
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Les transferències descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració
descrits a la nota 4.
La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l’activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmico patrimonial de
l’exercici 2019. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en
espècie , assumits per la Diputació de Barcelona a fi d’aprofitar les economies
d’escala generades, no han estat contemplats en els comptes de l’exercici.
Aquests costos han estat estimats per la Diputació de Barcelona en base a la informació dels diferents centres de cost i als diferents criteris de repartiment en
funció de la seva tipologia. A aquests efectes es transcriu, literalment, la informació proporcionada per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, amb
data de 6 de maig de 2020:
“Els imports del cost assumit per la Diputació i que correspon al Consorci,
han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada
pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els
criteris d’aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de
2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
El cost assumit per al 2019 és de 112.749,89 euros, i correspon a: Sous i
seguretat social per 8.081,97 €, i la resta de costos, entre d'altres a espais
d'oficina ocupats, Logística, Recursos Humans, Informàtica, Coordinació
general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.
El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2018 va ser de
135.525,28 €, sense incloure les transferències. “
2. Transferències i subvencions concedides
Sense contingut.

16.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Sense contingut.

17.

INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Sense contingut.
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18.

ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Sense contingut.

19.

PRESENTACIÓ

PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-

PATRIMONIAL
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20.

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES
ENS PÚBLICS

Sense contingut.
21.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
1. Estat de deutors no pressupostaris

Sense contingut.
2. Estat de creditors no pressupostaris
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3. Estat de pendents d’aplicació
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22.

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
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23.

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Sense contingut.

24.

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1. Exercici corrent
1.1.

Pressupost de despeses:
1.1.a) Modificacions de crèdit: sense contingut.
1.1.b) Romanents de crèdit:
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1.1.c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost: Sense contingut.

1.2. Pressupost d’ingressos:
1.2.a) Procés de gestió
– Drets anul·lats: sense contingut.
– Drets cancel·lats: sense contingut.
– Recaptació neta:
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1.2.b) Devolució d’ingressos: sense contingut.
1.2.c) Compromisos d’ingrés: sense contingut.

2. Exercicis tancats
2.1. Obligacions de pressupostos tancats: sense contingut.
2.2. Drets a cobrar de pressupostos tancats: sense contingut
2.3. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors: sense
contingut
3. Exercicis posteriors
3.1. Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos
d’exercicis posteriors: sense contingut.
3.2. Compromisos d’ingressos amb càrrec a pressupostos d’exercicis
posteriors: Sense contingut.
4. Execució de projectes de despesa
Sense contingut.
5. Despeses amb finançament afectat
Sense contingut.
6. Romanent de tresoreria
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25.

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
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26.

INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

1. Publicacions
Per mitjà d’una Resolució de 16 d’octubre de 2018 es procedí a la contractació de
la correcció, maquetació i impressió del llibre “Extinción de la relación de trabajo
en el empleo público: impacto de la jurisprudencia del TJUE”, d’Eduardo Rojo
Torrecilla. La despesa prevista per a aquesta contractació va executar-se, pel que
fa al pagament a l’autor (1.500 euros), durant l’exercici 2019.
Està previst que durant l’exercici 2020 culminin els treballs de correció, traducció,
maquetació i impressió del llibre, amb la corresponent presentació sempre i quan
l’acte es pugui dur a terme.
Els llibres editats (1.800 exemplars en la versió catalana i 2.400 en la castellana)
s’han de trametre gratuïtament als agents del CEMICAL i a altres destinataris
(personal al servei de l’Administració).
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2. Adaptació dels llibres de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals” a
nous formats.
A banda de l’edició en paper, els llibres de la col·lecció d’”Estudis de Relacions
Laborals” també s’ofereixen en format PDF a la pàgina web del CEMICAL.
Durant l’exercici 2018 va finalitzar l’adaptació al format .epub de tots els títols de
la col·lecció d‘“Estudis de Relacions Laborals”, tot seguint el procés iniciat en
anys anteriors (en ambdues versions de la col·lecció, la catalana i la castellana).
L’any 2019 no es va dur a terme cap adaptació, si bé està previst que en publicarse nous títols hi hagi continuïtat en les referides adaptacions al format .epub.
3. Monografies
Per mitjà d’una Resolució de 26 de juny de 2019 es procedí a la contractació
d’una monografia que duu per títol “El principio de transparencia en el ámbito de
la función pública: evolución 2018-2019”, de José Javier Cuenca Cervera. Durant
aquest any 2020 està previst el lliurament de la monografia, el pagament dels
drets de la qual serà de 300 euros. Es publicarà únicament a la web del CEMICAL, sense generar cap cost afegit.
4. El Butlletí
Per a l’elaboració del Butlletí, que es tramet en format digital, es requereix, a causa de la limitada plantilla del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que
s’encarrega (només per a l’apartat de comentaris jurisprudencials) a persones
que reuneixen les condicions d’idoneïtat requerides, tant en formació com en experiència i preparació.
L’any 2019 l’edició dels sis Butlletins va tenir un cost total de 990 €.
5. Sentències
El CEMICAL ofereix, per mitjà de la seva plana web, una selecció i resum de les
sentències més novedoses o rellevants en l’àmbit de recursos humans, que poden afectar la gestió de les relacions de serveis a les administracions públiques.
Per a la realització d’aquestes tasques es requereix, a causa dels limitats mitjans
personals del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s’encarrega parcialment a professionals qualificats.
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El cost total de la cerca, recull, catalogació, depuració i selecció de les sentències
referides, 54 en total durant 2019, així com la redacció de les corresponents sinopsis i resums, va ser de 3.240 €.
6. Actuacions de conciliació i mediació
Els pagaments a les persones que van actuar com a conciliadores o mediadores
en els expedients de 2019, van sumar 631,05 €.
7. Activitats instrumentals per al compliment dels fins del Consorci
7.1.- Subscripció de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que dóna
cobertura a la responsabilitat civil que li pugui ser atribuïda al Consorci pels danys
i perjudicis materials i/o personals causats a tercers derivats de les activitats
pròpies, així com la responsabilitat civil del personal que presta serveis a l’entitat,
per una acció de regrés, per una acció de danys als béns i drets de l’entitat i per
una acció de responsabilitat comptable per una investigació del Tribunal de Comptes o qualsevol altre òrgan fiscalitzador de comptes de l’Administració: 1.968,02
€.
7.2.- El funcionament ordinari del Consorci, així com la celebració dels actes de
conciliació i de les sessions de la Junta de Govern, ha significat en despeses de
material un total de 1.742,25 €.
7.3.- Comissions bancàries per serveis per tal de donar compliment als requeriments de l’informe econòmic-financer, sol·licitat pels serveis econòmics de la
Diputació de Barcelona, 29,08 €

27.

INDICADORS DE GESTIÓ

Sense contingut.
28.

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s’ha esdevingut cap fet posterior al tancament que sigui d’utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l’entitat.
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7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Acta d’arqueig del compte corrent (s’adjunten acta d’arqueig amb signatures originals i certificat i extracte bancari) i del compte habilitat.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental

2020/0001022

Títol

Acord
AcordFP_CEMICAL_CompteGeneral_CEC_CG2019

Codi classificació

A0304 - Consorcis adscrits

Signatures
Signatari
VALLS ARNAU JOAQUIN XXXXXX
CPISR-1 C Celia Gallego Herrera
Carlos Ruíz Novella (SIG)

Intervenció Delegada
President CEMICAL

Acte
Signa

Data acte
20/07/2020 15:08

Informat
Proposa

22/07/2020 14:32
23/07/2020 13:52
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