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LOCAL

Data:
Caràcter:
Comença:
Acaba:
Lloc:

25 de novembre de 2010
Ordinari
9:30 hores en segona convocatòria
10:15 hores
Sala de reunions C de la planta baixa de I'edifici
C/ Còrseg a 273

ASSISTENTS

President:

Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà

Vocals:

Sr. Carlos Arias Casal (FMC)
Sra, Antònia Iglesias Camacho (FMC)
Sra. Carme Noguer Portero (FMC)
Sra. Montserrat Simón Circuns (FMC)
Sra. Anna Mochales i Collado (ACMC)
Sr. Enric Benito Bassas (FSP - UGT)
Sr. Juan F. García Crespín (FSP - UGT)
Sr. José Luis Ortega Sánchez (FSC - CCOO)
Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero (DB)
Sr. Antoni Montseny Domènech (DB)

Secretari deleoat:

Sr. Ferran Gonzalo Sánchez

fnterventor deleqat:

Sr. Pere Seuba Hernández

AItres assistents:

Sr. Joaquim Valls Arnau, Director Gerent del CEMICAL
Sra. Lola Miró Folgado, Tècnica Superior en Dret del CEMICAL
Sra. Núria Cisneros Sondesa, Tècnic Mitjà Especialista del CEMICAL

del
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Excusen la seva assistència

Il.lm. Sr. Miquel Buch Moya (ACMC)
Sr. Jordi Puigneró Ferrer (ACMC)
Sra. Anna Seijas i Vila (ACMC)
Sr. Carlos Rubio Vallès (FSP - UGT)
Sr. Carles Villalante Sirvent (FSP - UGT)
Sr. Félix M. Belzunce Martín (FSC - CCOO)
Sr. José Luis Moure Figueiras (FSC - CCOO)
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz (FSC - CCOO)
Sr. Fernando Hernández Baena (DB)

Ordre del dia

1. Aprovació de l'Acta de la sessió de 29 de juny de 2010
(ordinària).
Donar compte dels canvis produTts en el si de la Junta de Govern,
Aprovació inicial del pressupost per a I'any 2OLL.
Adhesió del CEMICAL als Plecs de Clàusules Administratives
Generals de Contractació de la Diputació de Barcelona, adequats
a la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
Informe sobre les activitats del Consorci.
Prendre coneixement del Decret del President delegat de l'Àrea
d'Hisenda i Recursos Humans de data 13 d'octubre de 2010, pel
qual s'accepta la sol.licitud d'adhesió del CEMICAL a les mesures,
tècniques i procediments acordats per la Diputació de Barcelona
en matèria de prevenció de riscos laborals.
Donar compte de les resolucions de la Presidència dictades des
de la celebració de la darrera Junta de Govern.
Precs, preguntes i informació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO.

Per indicació del Sr. President, Diputat Sr. Roig, s'inicia I'examen dels
assumptes inclosos a I'Ordre del dia.

1. APROVACIó DE L'ACTA DE LA SESSIó NruTENIOR.

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una fotocòpia
de l'acta de la sessió anterior, es dóna per llegida, i se sotmet a la

consideració dels presents per ser aprovada,

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
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El President del Consorci, Diputat Sr, Roig, 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 de caràcter ordinari, celebrada el dia 29 de
juny de 20LO, s'aprova.

2. DONAR COMPTE DELS CANVIS PRODUÏTS EN EL SI DE LA
JUNTA DE GOVERN.

El secretari delegat, Sr. Gonzalo, per indicació del President Sr. Roig,
indica quin ha estat el canvi de membres que integren la Junta.

S'ha integrat com a membre per part de l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la Sra. Anna Seijas i Vila, en substitució de la
Sra. Sílvia Requena Martínez.

El President, Sr. Roig, dóna la benvinguda a la Sra. Seijas, ifa palès el
seu agraïment a la Sra. Requena per la seva presència i la seva
col.laboració durant el temps que ha format part de la Junta.

De resultes d'aquesta modificació els membres de la Junta de Govern
són els següents:

ENTITAT NOM

Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Carlos Arias Casal

Sra. Antònia Iglesias Camacho

Sra. Carme Noguer Portero

Sra. Montserrat Simón Circuns

Associació Catalana de Municipis ¡

Comarques

Il.lm. Sr. Miquel Buch Moya

Sra. Anna Mochales i Collado

Sr. Jordi Puigneró Ferrer

Sra, Anna Seijas i Vila

Federació de Serveis Públics de la UGT

Sr. Enric Benito Bassas

Sr, Juan F. Garcia Crespín

Sr, Carlos Rubio Vallès

Sr. Carles Villalante Sirvent

Federació de Serveis a la Ciutadania de Sr. Félix M. Belzunce Martín
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ENTITAT NOM

ccoo Sr, José Luis Moure Figueiras

Sr. José Luis Ortega Sánchez

Sr, losé Gabriel Tinoco Ortiz

Diputació de Barcelona

Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà (President)

Il.lm. Sr. Arnau Funes Romero

Sr. Fernando Hernández Baena

Sr. Antoni Montseny Domènech

3. APROVACIó INICIAL DEL PRESSUPOST PER A L'ANY 2011.

A indicació de la Presidència, el director gerent, Sr. Valls, comenta la
documentació lliurada relativa a l'aprovació inicial del pressupost per a
l'any 20Lt, fent palesa la reducció experimentada en relació al
pressupost de 20L0, una disminució del L2,33o/o en atenció a les
circumstàncies socioeconòmiques generals. Hi destaca el decreixement
de fins a un significatiu 54,5 o/o del capítol II i comenta que la xifra
consignada no permetrà la publicació d^'Estudis de Relacions Laborals"
durant l'any vinent. Tot i així, indica que la resta d'activitats que du a

terme el CEMICAL es preveu que puguin continuar amb normalitat.

Així mateix, el Sr. Valls explica les novetats recollides a les bases 6, Lg
i 20 d'execució del pressupost.

El president, Sr. Roig, assimila la decreixença experimentada amb la

tònica del que s'està produint arreu i, donada la situació, puntualitza
que el que s'ha pretès evitar ha estat qualsevol rebaixa que pogués
afectar el funcionament normal del Consorci i que, per tant, atès que
l'any 2011 serà un any de transició per coincidir amb el final de la
legislatura, s'entén més assenyat no endegar noves publicacions dels
esmentats "Estudis de Relacions Laborals".

Fetes aquestes consideracions, es dóna compte del Dictamen que es
transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per unanimitat i

s'adopten els acords que figuren a la part dispositiva:

"Atès que ha estat elaborada la proposta de pressupost per a l'exercici de
2011, del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a I'Administració Local
(CEMICAL), juntament amb els següents annexos: la memòria explicativa dels
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objectius, inversions, activitats i plantilla, l'informe econòmico-financer, i les
bases d'execució del pressupost.

Atès que el pressupost del Consorci es nodreix, gairebé en Ia seva totalitat, de
I'aportació que fa la Diputació de Barcelona des del seu pressupost.

Atès que la proposta de pressupost que es presenta a aprovació presenta per a
I'exercici 2077 en el seu estat de despeses, uns crèdits inicials totals de dos-
cents set mil sef-cents divuit euros (207.718,00 euros) i, que per equilibrar el
pressupost en el seu esfaf d'ingressos, s'ha previst una aportació de la
Diputació de Barcelona de dos-cents set milsrs-cenfs divuit euros (207.618,00
euros), que afegit a les altres previsions d'ingrés donen un pressupost
equilibrat en els 207.718,00 euros.
Vistos els informes favorables de l'Interventor delegat del Consorci, i que
s'acompanyen com a annex,

Vist l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i els articles 164 i 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, juntament amb les previsions que fa respecte els pressupostos de les
entitats locals el RD 500/1990, de 20 d'abril, en especial l'art. 9,2, respecte el
contingut de les Bases d'Execució.

Per tot això, el President del Consorci, en ús de les facultats que e/s seus
Estatuts li confereixen, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del Consorci d'Estudis, Mediació i
Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), p€r a l'exercici 2077, per un
import total de DOS-CENTS SET MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS (207.718,00
euros), tant pel que fa al seu esfaf d'ingressos com al de despeses, juntament
amb tots els annexos acompanyats i resta de documentació que a continuació
es detalla:

- Pressupost de despeses i ingressos desglossat per partides
- Memòria d'objectius i activitats i plantilla de personal
- Bases d'execució del pressupost

Segon.- Exposar al públic l'expedient d'aprovació inicial del pressupost del
2077, mitjançant inserció de I'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, pel termÌni de quinze dies hàbils, a comptar des de
I'endemà de la seva publicació, durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant la Junta de Govern del Consorci.
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El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si dins del termini no
s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, la lunta de Govern
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

ANNEX AL PRESSUPOST 2OII

PLANTTLLA T RELACIO DE LLOCS DE TREBALL

PLANTTLLA

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (1)

(1) Al personal que presta serueis en el Consorci li seran d'aplicació les condicions laborals i retributives vigents a
la DÌputacití de Barcelona.

(2) Dedicackí i tþologia de jornada:
EC: Exclusiva
MFO: Ordinària lTexible

ATEGORTA GRUP ESAU SOTS-ESCAU DOTACIO

Tècnic Administració
General

A1 Administracki General I ecntca I

Tècnic Superior Dret A1 Adminirtració Especial Tècnica 1

Tècnic Mitja Gestió A2 A d m in istra ció Esp ecia I lecnrca 1

DENOMTNACIO DEL LLOC
DEDIACrc I
1oRNADA (2) REQUISITS

COMPLEMENT
DESNNACIO

LLOC TREBALL

RETRIBUNU

Director gerent EC Grup A 28 A202

Tècnic superior Dret
especia lista en funcìti

otiblica i relacions laborals
MFO Grup A 20 TGO2

Tècnic gestió de Recursos
Humans Nivell 1

MFO Grup B 17 TGOl
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PRESSUPOST EXERCICI: ANY 2011

CODI PER PROGRAMES DE DESPESA: 920 ADMINISTRNCIÓ GENERAL.
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PRESSUPOST DE DESPESES
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CONCEPTE IMPORT

12 120 ìetribucions bàsiques personal funcionari 51 424.0(

121.OO ìetribuc¡ons comolementàries de oersonal funcionari: destinació 23.022.0(

12',1 01 Retribuc¡ons comDlementàries de oersonal funcionari: esoecífic 60 548.0(

127 ontribucions a plans i fons de pensions 450 0(

l5 150 Product¡vitat (inclou el factor mensual + paqa d'assiduitatl 11.403,0(

153 Dedicació especial 9.361,0C

l6 160 '160.00 Sequretat Social 31.370,0C

160.08 Assistència mèdico-farmacèut¡ca '100 0c

162 1 62.00 Formació i oerfeccionament del oersonal 2.400.0(

Tolat cà'þítol 1 190.078.0C

2i 22( 220.00 Material d'oficina ordinari no inventariable 600,0c

220.01 Premsa. revistes, llibres ¡ altres publicacions 1.000,0c

221 221.99 Altres subministraments 200,0c

224 Primes de segurs 1.800,0c

227 227.06 Estudis i treballs tècnics 10 680.0c

227 227.99
Altres treballs realitzats per professionals: conciliacions
mediacions 2.200.0c

21 23( 230.20 lndemnitzacions per raó del servei: d¡etes 500,0c

231 23',t.20 lndemnitzacions per raó del servei: locomoció 500,0c

Tcitel ca:oíÍól 2 17.480.0C

4 Prestacions acti. socio-culturals. esoortives i odont.Transf.DlBA '160.0c

160.0c

TOTAL DESPESES 207.718.0C

Diputació
Earcelona
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MEMòRTA PER AL PRESSUPOST DEL 2077

D'acord amb I'article 168.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que

s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ide l'article 18.1 del

Reial Decret 500/90, de 20 d'abril de Pressupostos, una Memòria subscrita pel President

ha d'acompanyar el projecte de Pressupost del Consorci per a l'any 2011.

Activitat de l'entitat :

Segons disposen els vigents Estatuts del Consorci, aquest té com a fins essencials:

o L'estudi, formació, Ìnvestigació i progrés en /es 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 informacÌó, experiències i recursos.

o La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal en

l'àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.

La despesa prevista per a I'any 2011 és de 207.718,00 €. En concepte de transferència

corrent el CEMICAL, s'ha previst la quantitat de 207.678,00 €. La resta, fins arribar a la

despesa total, s'atendrà per mitjà dels ingressos patrimonials.

EIs crèdits previstos de despeses es consideren suficients per cobrir les obligacions

exigibles així com les despeses per dur a terme els objectius que el Consorci preveu

realitzar durant l'exercici 2011,

L'avaluació dels ingressos s'estima correcta ja que es preveu que es realitzaran en la
seva totalitat.
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Pressupost de despeses:

Es proposa una despesa total valorada en 207.718,00 €, segons el següent detall:

2077 2070 Diferència

7.- Despeses de personal (x) 190.078,00 198.725,00 -8.647,00 -4,35o/o

2.- Despeses de béns i serveÌs 17.480,00 38.035,00 -20.555,00 -54,05o/o

4. - Tra n sfe rè nci e s co rre nts
760,00 760,00

TOTAL 207.718,00 236.920,00 -29.202,00 - 72,33o/o

(") El Consorci aplica al personal del seu servei les condicions vigents a la Diputació de

Barcelona, també les retributives

P re ss u p o st d' i n g ressos,'

Es preveuen uns ingressos de 207.778,00 €, segons el següent detall:

2077 2070 Diferència

4. - Tra n sfe rèn ci es co rre nts
207.618,00 235.920,00 -28.302,00 72,00o/o

5.- Interessos entitats

bancàries 100,00 1.000,00 -900,00 -90,00o/o

B.- Romanent de Tresoreria 0,00
0,00

TOTAL 207.718,00 236.920,00 -29.202,00 - 72,33o/o
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Variació global:

La variació global entre el pressupost de I'exercici del 2010 i el de l'exercici 2011 és del

- 72,33o/o.

Tra n sferè ncies co rre nts:

2077

Diputació de Barcelona 207.618,00

Interessos entitats

bancàries

100,00

TOTAL 207,718,00

BASES D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

TíTOL I. NORMES GE/vERAIS

CAP|TOL 1. ÀMBIT D'APLICACIO

Base 1. Àmbit funcional.

Les Bases d'execució del pressupost del CEMICAL per a I'exercici 2011 s'aplicaran a/ pressuposf del

Consorci.

Base 2. Àmbit temporal.

,Aguesfes Bases d'execució tindran Ia vigència del pressupost i de la seva pròrroga legal, si és procedent.

CAPíTOL 2. NORMATIVA APLICABLE

Base 3. Normativa aplícable.

1. La gestió, el desenvolupament i la liquidació del pressuposf d'aquesf Consorci es subjectaran a la

normativa general aplicable a l'Administració Local (Text Refós de la Llei Reguladora de /es Hrsendes

Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004 del 5 de març i RD.500/1990 de 20 d'abril que desenvolupa

el Títol Vl de la Llei reguladora de les hrsendes locals) I a aguesfes bases d'execució. Amb caràcter

supletori serà d'aplicació la Llei General Pressupostària.

ww@#"":',.ï: @Ëffi; EIEEEEIG



L2

þ cemical
consorci d estud¡s,
mediac¡ó ¡ concil¡ació
a l'administr¿c¡0 local

La comptabilització dels pressuposfos, de la seva execució i de la seva liquidació es regirà per la

I nstru cció d e Com pta bil itat.

E/s compfes del Consorci es presenten seguint la Ordre EHN4041/2004 de 23 de noviembre , Modelo

Normal de Contabilidad Local.

L'Estructura del Pressuposf seguex la Orden EHN3565/2008, de 3 de desembre que aprova

I'estructura dels pressuposfos de /es Enfltats Locals.

2. El control i fiscalització de l'execucio del pressupost es regularà per les normes lncloses en aguesfes

bases i per les instruccions que, amb aquesta finalitat, es dictin. La normativa vigent a la Diputació de

Barcelona i a I'Administracio General de l'Estat s'aplicaran amb caràcter supletori.

TITOL II. GESTIO DEt PRESSUPOST

CAP|TOL 1. CRÈDITS INICIALS

Base 4. Quantificació del Pressuposú.

E/ pressupost General del CEMICAL estâ equilibrat entre els seus ingressos i despeses.

Base 5. Estructura pressupostària.

Les paftides pressuposfâries estaran formades amb la següent estructura:

a) Codi per Programes de Despesa: fres dígits, distingint Àrea de Despesa (1), Potítica de Despesa (2) i

Grup de Programa (3).

b) Codi Econòmic: cinc dígits, distingint Capítol (1), Article (2), Concepte (3) i Subconcepte (5).

CAP|TOL 2. VINCULACIO JURíDICA

Base 6. Vinculació jurídica.

1. Amb caràcter general el nivell de vinculació de les partides pressuposf àries serà el següent:

a) Classificacio per Programes: tres dígits (Grup de Programa).

b) Classificació Econòmica: un dígit (Capítol).

2. El control comptabledelesdespesesesfaràsobrelapaftidapressuposfâriaielfiscal sobreel nivell de

vinculació, d'acord amb les normes sobre control ifiscalització.
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3. Es podran crear noves paftides sense aprovar una modificació del pressuposf, sempre gue es trobin dins

d'una bossa de vinculació ja existent.

CAPITOL 3. MODIFICAC'OruS DEI PRESSUPOST

Base 7. Consideracíons generals.

1. Les modificacions del pressuposf que siguin competència de la Junta de Govern es tramitaran de la

mateixa manera que I'aprovació del pressuposf, i entraran en vigor un cop publicat l'acord d'aprovació

definitiva. Quan es donin casos de calamitat públiques o d'excepcional interès general, es podrà declarar

executiva la modificació des del moment de la seva aprovació inicial.

2. Les modificacions del pressuposf que no siguin competència de la Junta de Govern seran execuflyes des

del moment de la seva aprovacio.

3. Iofes /es modificacions de pressupost hauran d'incloure I'informe preceptiu de la lntervenció.

Base 8. Crèdits ertraordinaris i suplemenfs de crèdit.

1. Quan s'hagin d'efectuar despeses no previstes en e/ pressupost, que no puguin ser ajornades fins

I'exercici següent, i que no puguin ser cobefes dins de la corresponenf bossa de vinculació, es tramitarà

un crèdit extraordinari.

Quan s'hagin de realitzar despeses previsfes en el pressupost, però amb insuficient consignació, i que no

puguin ser aplaçades fins l'exercici següent es tramitarà un suplement de crèdit.

2. Aguesfes modificacions es podran finançar amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb nous o

majors rngressos recaptats o mitjançant anul'lacions o baixes de crèdits de despeses.

3. En I'expedient de modificació delpressuposf s'acreditarà sempre, /a necessifat de /a despesa, el seu

finançament I es respecfaran les limitacions esfab/erfes en e/s afticles 177 i 193 delText Refós de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004 del 5 de març.

4. L'òrgan competent per a I'aprovacio és la Junta de Govern.

Base 9. Transferències de crèdit.

Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostària en la partida

corresponent, però sþul possóle minorar el crèdit en altres partides corresponents a diferents nivells de

vinculació jurídica, sense alterar la quantia global del pressupost, es tramitarà un expedient de modificació

per transferència de crèdit.

Base 10. Generació de crèdits.

Podran generar crèdit en l'estat de despeses e/s rngressos de naturalesa no tributària següenfs:
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a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació, provinents de persones físigues o jurídiques, per

finançar juntament amb el Consorci o amb alguns organismes autònoms, despeses que per la

seva naturalesa esfþurn cornpreses en /es seves finalitats o objectius.

b) Alienacions de béns.

c) Prestació de servers.

d) Reembossament de présfecs.

e) Els imports derivats de reintegramenfs de pagaments indeguts amb càrrec a/ pressupost corrent,

quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressuposfâria.

Base ll.lncorporació de romanents de crèdit.

1. Les modificacions per incorporacio de romanenfs es framifaran un cop aprovada la liquidació del

pressuposf. Amb caràcter excepcional, i prèvia a l'aprovació de la liquidació del pressupost, s'autoritza

la incorporació de romanents de crèdit, sempre que corresponguin a compromisos 7ã adquirits o a

despeses urgents i previ informe de la intervencio, Ia qual comprovarà I'existència dels corresponents

recursos financers, i quedarà autoritzada a efectuar les retencions de crèdit necessàrles per garantir

I'eq ui I i bri pressu postari.

2. A criteri de l'òrgan competent per a l'aprovació del pressuposf del Consorci, i sempre que el romanent

líquid de tresoreria positiu acumulat ho permeti, es podrà acordar la seva utilització, en tot o en pañ,

per completar l'estat d'mgressos del pressupost inicial, en el ben entès que la incorporació suposarà

una compensació en l'aportacb anual de la Diputació de Barcelona, de la qual es nodreix íntegrament

e/ pressupost del Consorci.

L'aprovació podrà fer-se en el mateix acte, amb publicació conjunta i amb les mateixes formalitats que

/es exþrbles per a l'aprovació el pressupost.

Base 12. Barxes per anul'lació.

1. Baixa per anul'lació és la modificació del pressuposf de despeses gue suposa una disminució total o

parcial en el crèdit assignaf a una partida.

2. L'òrgan competent per a I'aprovació és la Junta de Govern.

TiToL III. GESTIo DE LA DESPESA

CAP|TOL I. FASES DE LA DESPESA

Base 13. Consideracions generals.

1. La gestió del pressuposf de despeses es durâ a terme mitjançant /es fases de retenció de crèdit (RC)

(opcional), autorització de despesa (A), disposició o compromís de despesa (D), reconeixement

d'obligacions (O), ordenació de pagaments (P) i pagaments efectius (PE).
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2. La tramitació de qualsevol fase de despesa haurà de ser proposada pel gerent i serà aprovada per

t'òrgan competent en cada cas, d'acord amb les competèncie.s prevrsfes en e/s esfafufs.

Base 14. Principi d'anualitat pressupostària.

1. Amb càrrec a/s crèdlfs de l'estat de despeses del present Pressuposf només és podran contraure

obligacions derivades de despeses que s'efectui'n en I'any natural del propi exercicipressuposfari.

2. Malgrat el que es disposa en l'apartat anterior s'aplicaran a/s crèdifs del Pressupost vigent en el

moment del seu reconeixement les obligacions següenfs:

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi /es seyes

retribucions amb càrrec a aquest Pressuposf.

b) Les derivades de compromisos vàlidament adquirits en exercicis anteriors.

c) Els corresponents a subministrament d'aigua, electricitat, gas i a/fres seruels mesurats per

comptador, quan l'oiligadó de pagament neixi en aquest exercici.

d) E/s crèdifs reconeguts, de conformitat amb I'art. 60.2 del RD 500n990 de 20 d'abril, inclòs quan

corresponguln a despeses realitzades en exercicis anteriors.

Base 15. Crèdits no disponibles.

1. Quan es consideri que una part o la totalitat de la consignació d'una pariida pressuposfâria no s'hagi

de gastar, es podrà declarar com a crèdit no disponible. A partir d'aquest moment, l'import indicar no

podrà ser utilitzat per tramitar cap despesa ni per finançar una modificació de pressupost, ni tampoc

podrà ser incorporat com a romanent a I'exercici posterior.

2. La declaració de no disponibilitat dels crèdits, així com també Ia seva reposició a disponible, es

competència de la Junta de Govern.

Base 16. Retencions de crèdit.

1. Abans de la tramitació d'una despesa o d'una modifícació de crèdit per transferència, caldrà efectuar

una retencio de crèdit, a fi de resevar la consignacó pressupostària corresponent. Aquesta retenció

de crèdit serà opcional en el cas de la tramitació de despeses.

2. La lnteruencio prendrà raó de les retencions de crèdit.

Base 17. Autoritzacions de despesa.

1. Quan s'hagi de dur a terme una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, caldrà

reservar el crèdit corresponent; aquesta reserua es farà mitjançant una autorització de despesa.

2. L'autorització és I'inici del procediment d'execucio de la despesa, si bé no compofta relacions amb

tercers aliens al Consorci.
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Base 18. Disposicions de despesa-

1. Quan s'hagin d'efectuar despeses, prèvia o simultàniament aprovades, per un import determinat es

tramitarà una disposició o compromís de despesa.

2. Aquest acte administratiu té rellevància jurídica respecte de tercers i vincula a la realització d'una

despesa concreta i determinada tant en la seva quantia com en |es condicions d'execució de la

despesa.

Base 1 9. Reconeixement d'obligacions.

1. El reconeixement d'obligacions és l'acte administratiu mitjançant el qual es declara |existèncb d'un

crèdit exigible davant del Consorci derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

2. L'aprovacio del reconeixement d'obligacions es podrà efectuar individualment o per relació.

3. Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents justificatius

corresponents (factures, minutes, ceftificacions d'obres i demés justificants) conformats pel gerent. La

competència per reconèixer obligacions correspondrà al director gerent del Consorci per delegacio de

la Presidència.

4. Les factures s'hauran de presentar obligatoriament en el Registre General del Consorci.

5. El reconeixement de crèdits d'exercicis anteriors correspondrà al president, sempre que existeixi

co n si g n aci ó pre ssu post àri a.

Base 20. Ordenació de pagaments.

1. Un cop reconeguda una obligacio, I'ordenador de pagaments expedírà la corresponent ordre de

pagament contra la Tresoreria a fi efecte que en tramiti el pagament.

2. L'ordenació de pagamenfs es podrà efectuar indívidualment o per relació.

3. La competència per ordenar pagaments correspondrà al director gerent del Consorci per delegació de

la Presidència.

Base 21. Acumulació de fases. Despeses plurianuals.

1 . Es podran acumular les fases ,4, D, O en e/s supòsifs en que la naturalesa de /a despesa ho aconselli.

2. L'ordenació de pagaments i el pagament efectiu seran objecte, en tot cas, de tramitacio independent.

3. L'òrgan competent per aprovar una despesa amb acumulació de fases serà e/ que ho sigui per la

pri mera fase acu mu I ad a.

4. El tràmit i aprovació de despeses plurianuals s'ajustarà d'acord amb el que estableix I'afticle 174 del

Text Refós de la Llei Reguladora de /es Hrsendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de

5 de març.
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Base 22. Cessró de drets d'un pagament.

1. EIs creditors que tinguin dret a cobrar alguna obligacio reconeguda del Cemicat podran cedir el seu

dret a un tercer. Perquè aquesta cesslo tingui efectivitat caldrà que s'hagi notificat fefaentment al

Consorci.

2. Sl es presenten dues o més comunicacions de cessió que superin conjuntament t'import de t'obtigació

reconeguda s'acceptarà /a cessló, en el seu cas, per I'ordre d'entrada en el Registre General de /es

diferents comunicacions, flns l'impor-t total de crèdit objecte de cessió.

3. La lntervenció prendrà raó de /a cessió, mitjançat diligència a favor del cesionari, de ta quat es donarà

compte a/s rnferessats. Un cop anotada aquesta diligència no es podrà embargar el pagament per un

deute davant tercers del contractista cedent.

4. La lnteruenció portarà un llibre registre de fofes /es cesslons de crèdit tramitades amb les dades de

l'obligació I dels rnferessats.

CAP|TOL 2. CONTRACTACIO

Base 23. Contractació admínistrativa.

La normativa referent a la contractacio administrativa es regirà per la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de

contractes del sector públic (LCSP.)

Base 24. Contractes menors.

1. Podran tenir la consideració de contractes menors aquells que no superin, sense et tVA., e/s

següents límits:

A) Per als contractes d'obres........ ....50.000 €

B) Per als contractes de subministrament............ .19.000 €

C) Per als contractes de seryers.... ....18.000 €
2. La competència per aprovar i adjudicar els expedients de contractació de quantia menor,

correspondrà al director gerent del Consorci per delegació de la Presidència.

Base 25. Fraceionament de la contractació.

Amb caràcter general no es podrà fraccionar I'objecte del contracte d'acord amb l'art.74 de la LCSP.

CAPITOL 3. BESIRETES DE CAIXA FIXA I PAGAMENTS A JUSTIFICAR

Base 26. Besfrefes de caíxa fixa.

At¡bú
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Tindran caràcter de bestreta de caixa fixa els fons lliurats a justificar per les atencions corrents de caràcter

periòdic o repetitiu. Aguests lliuraments tindran caràcter no pressuposfarl i es faran sempre a favor de

persones habilitades amb aquesta finalitat.

Base. 27 Pagaments a justificar.

Tindran el caràcter de pagaments a justificar les ordres de pagament que en el moment de la seva

expedició no puguin anar acompanyades dels corresp onents documents justificatius.

TiToL IV. GESTIa DEts,A/GREssos PÚBtrcs

CAP|TOL I. FASES DE L'INGRÉS

Base 28. Compromisos d'ingrés.

1. Quan es tinguí coneixement que el Cemical ha de rebre d'una entitat o persona, pública o privada, un

ingrés per finançar les activitats pròpies, s'haurà de tramitar un compromís d'ingrés (concertat).

2. Els compromisos dTngrés seran comptabilitzats per la lnteruenció General, que haurà de rebre la

comunicació opoftuna del servei gesfor quan aquest tingui coneixement del compromís d'ingrés.

Base 29. Reconeixement de drets.

1. Quan el CEMICAL tingui dret a cobrar una quantitat, ja sigui derivada d'un tribut o preu públic, d'una

aportacio de tercers, d'una alienacio de béns o d'una operació de crèdit, caldrà reconèixer el dret.

2. El reconeixement de drets serà comptabilitzat per la lntervenció.

3. El president tindrà la competència per al reconeixement i liquidacio dels drets a favor del Consorci.

Base 30. Anul'lacíons de dreús.

Quan sigui procedent anul'lar un dret reconegut, e/s seryels gesfors ho comunicaran a la lntervenció

General, així com la seva motivació; i aquesta en tramitarà l'aprovació i en comptabilitzarà I'anul'lacio.

Base 31. lngrés o recaptació.

1. El cobrament o recaptació dels ingressos del CEMICAL es faran sempre en comptes corrents.

2. La lnteruenció comptabilitzarà els ingressos fan bon punt en tingui coneixement, encara que sigui

mitjançant pe nde nts d' apl icació.

Base 32. Devolució d'rngressos indeguts.
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1. En els casos gue sigui procedent efectuar una devolució d'ingressos índeguts, caldrà tramitar el

corresponent acord o resolucio i aprovar la devolució.

2. Un cop aprovada la devolució, la lnteruenció tramitarà la corresponent ordre de pagament, que serà

saflsfefa per la Tresoreria.

Base 33. Rectificacions de sa/dos pendents d'exercicis tancats.

Quan es detecti un error en e/s sa/dos pendents de drets reconeguts d'exercicis tancats, la lnteruenció

tramitarà l'aprovació de la rectificació, que serà competència del president. Tota rectificació haurà d'anar

a co m pa ny ad a d e I a corre spo ne nt d ocu me nt aci ó j u stifi cativa.

T|TOL V. TRESORERIA

CAP|TOL 1. OPERATORIA DE FUNCIONAMENT

Base 34. lnstruments de la tresorería.

El dipòsit i moviments de cabals de el CEMICAL de Barcelona es farà mitjançant comptes operatius

d'lngressos i pagament, oberts a nom del Consorci a /es caxes d'estalvi i entitats bancàries gue es

determinin.

Base 35. Disposició de fons.

1. La disposició de fons sifuats en el comptes del Consorci correspondrà a la Tresoreria, previ el tràmit

d'ordenació dels pagaments per la presidència, exceptuant-se d'aquest tràmit aquelles operacions que

tinguin qualificació de moviments interns o de traspàs de fons d'un compte a altre.

2. E/s xecg ordres de transferència i, en general, tota la documentació bancària per disposar dels fons,

seran signats conjuntament pel tresorer del Consorci i per I'inte¡ventora general de la Diputació de

Barcelona, o persones que legalmenf e/s subsfitueixin.

Base 36. Tràmit de pagament.

Amb caràcter general, el CEMICAL efectuarà e/s seus pagaments dins del termini de 60 dies des de

I'entrada al Registre General de Ia factura o document anàleg.

Base 37. Mitjans de pagament.
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La Tresoreria utilitzarà normalment e/ slsfema de pagament per transferència bancària, si bé queden

autoritzats subsidiàriament la resta de sisfemes de pagamenf exisfenfs en el mercat financer en cada

moment.

Base 38. Mitjans de cobrament.

1. Els cobraments del Consorci es faran normalment en diner de curs legal, xec o transferència bancària

en comptes del CEMICAL. Així mateix s'admetrà qualsevol altre sistema de pagament autoritzat pel

president.

2. Quan un creditor tingui deutes vençufs amb el CEMICAL es podrà efectuar d'ofici la corresponent

compensació, que s'efectuarà sense moviment de fons.

P|TOL 2. GARANTIES T DTPOS'TS

Base 39. lngrés de garanties i dþôsífs.

1 . La Tresoreria gestionarà l'ingrés de fofes les garanties i dþôsifs gue es presentin davant del Consorci,

tret de les garanties provisionals que no es prestin en metàl'lic, /es guals es presentaran directament

davant l'òrgan de contractació que correspongui.

2. Les garanties en metàl'lic i e/s dipòslfs s'hauran de presentar a la Tresoreria o bé mitjançant ingrés en

un compte corrent del Consorci designat amb aquesta finalitat.

Base 40. Devolució de garanties í dþòsifs.

Les devolucions es podran efectuar a partir del moment en què es comuniqui a la Tresoreria I'acord o

resolucio en què s'aprovi la corresponent devolució. En el cas de garanties provisionals derivades de

processosdecontractaciós'esfarà al que disposa al'art.35del TextRefósdelaLlei deContractes deles

ad mi ni stracions pú bl iq ues.

TíTOLvI. coNTRoL I FIScALITzAcIo

CAP|TOL 1. CONTROL I FISCALITZACIO

Base 41. Control i fiscalització.

L'exercici de la funció interuentora comprendrà:

a) La interuenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptibte de produir drets o

obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors
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b) La intervenció formal de I'ordenació det pagament

c) La intentencio materiat det pagament

d) La inte¡venció icomprovació materialde les inversions ide t'aplicació de /es subyencions

Iofs e/s actes de contingut econòmic estan subjectes a fiscalítzacio per part de la lntervenció.

S'efectuarà la fiscalització en especial atenció a /es fases de despesa que presenta l'expedient a

fiscalitzar.

a) En aquells expedients que puguin suposar la realització de despeses en general es

fiscalitzaran en atenció a la fase de despesa que presenta l'expedient a fiscalitzar i aquells que

han d'ésser aprovats pel Ple de Diputacio de Barcelona o la seva Junta de Govern o Junta de

Govern delCemicalen especialatenció a /es fases d'autoritzacio idisposició.

b) Als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits que no tinguin consignació

pressuposfària o que correspongurn a despeses efectuades en exercicis anteriors i no derivin de

com prom isos vàl id a me nt adq u irits.

c) Als expedients de reclamacions que es formulen davant el Consorci, en concepte

d'indemnitzacions per danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial.

Serà d'aplicació la normativa sobre control i fiscalitzacio prevista en /es bases d'execucio de la Diputació de

Barcelona, amb caràcter supletori.

TITOL VII. TANCAMENT DE L'EXERCICI

CAPíTOL 1. CRITERIS DE TANCAMENT

Base 42. Criteris de tancament.

1. Els criteris que s'han de seguir pel tancamenf delpressuposf s'esfableixen anualment mitjançant les

corresponents instruccions que en e/ seu cas pugui aprovar el President.

D'acord amb l'añicle 92.1 del Reial Decret 500/1990, fofes /es propostes de despesa que no estiguin

en fase O (obligacions reconegudes) a 31 de desembre, seran anul.lades automàticament.

2. En el càlculdels sa/dos de dubtós cobrament s'aplicaran els criteris segtienfs; Per als sa/dos pendents

de cobrament del pressuposf dTngressos del Consorci, calculats a la fi de I'exercici, corresponents al

capítol lll, taxes i preus públics, i al capítol V, rngressos patrimonials, s'aplicaran els percentatges

segtienfs;

a. Per una antiguitat d'l any: 5% r-
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b. Per una antiguitat de 2 anys:

c. Per una antiguitat de 3 anys:

d. Per una antiguitat de 4 anys:

e. Per una antiguitat de 5 anys i superior:

3. Per als sa/dos pendents de cobrament de conceptes no pressuposfaris, calculats a la fi de

I'exercici, s'aplicaran els percentafges esfab/efts en l'apartat 2.

CAP|TOL 2. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST I COMPTE GENERAL

Base 43. Contingut i tramitació de la Liquidació del Pressuposf i del Compte General.

1. La lntervenció, un cop finalitzat I'exercici pressuposfari, i abans del dia 1 de març elaborarà la

liquidacio del pressupost, d'acord amb el previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de /es

Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004 del 5 de març i la lnstrucció de comptabilitat.

2. La liquidació del Pressuposf serà aprovada pel president del CEMICAL.

El Compte General serà format per la lntervenció a I'acabament de l'exercbi pressuposfari i rendit pel

president abans del 15 de maig i la seva documentació restarà a disposicio dels membres de /a

Comissió Especial de Comptes per al seu examen durant quinze dies, transcorreguts e/s quals serà

sofmès a informe de I'esmentada Comissió abans de l'1 de juny.

El Compte General finalitzat el període de reclamacions serâ sofmès a la Junta de Govern per a la

seva aprovació abans de l'1 d'octubre i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 del propi

rnes.

TíTOL Wtt. DISPOSTCTOTVS FTNALS

Primera.- Qualsevol modificació de la normativa estatal o autonòmica que signifiqui una modificacio

d'aguesfes Bases d'Execució s'entendrà d'immediata aplicació, i /es Bases es consideraran

automàticament adaptades a/s canvrs que hi ha hagut.'

4. ADHESIó DEL CEMICAL ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACTó DE LA DTPUTACTó DE BARCELONA,
ADEQUATS A LA LLEr 3fJ/2OO7, DE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLTC.

15%

40%

B0%

100%
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4.
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El secretari delegat, Sr. Gonzalo, per indicació del President Sr. Roig, introdueix
I'assumpte, tot indicant que tot i haver aprovat inicialment la Junta de Govern,
en data 10 de desembre de 2009, els Plecs de Clàusules Administratives
Generals de Contractació del CEMICAL, un cop sotmesos a l'informe preceptiu de
la Comissió Jurídica Assessora, aquesta va dictaminar, en data 3 de juny
d'enguany, gu€ el Consorci no podia aprovar els seus propis Plecs Generals en no
tenir atribuïda estatutàriament la potestat reglamentària per fer-ho, tot ique va
deixar oberta la possibilitat d'adhesió del Consorci als aprovats per la Diputació
de Barcelona,

Per això, a l'efecte de què el CEMICAL pugui disposar d'uns Plecs de Clàusules
Administratives Generals de Contractació, es sotmet a la consideració dels
membres de la Junta de Govern l'esmentada adhesió, que haurà de ser publicada
i notificada a la susdita Comissió Jurídica Assessora.

Així mateix, anticipa que en cas de modificació dels Plecs Generals per part de la
Diputació de Barcelona, s'elevaria de nou a la Junta de Govern una nova adhesió
als referits Plecs modificats.

Finalitzada la seva intervenció, es dóna compte del Dictamen que es transcriu
seguidament, i sotmès a votació s'aprova per unanimitat i s'adopten els acords
que figuren a la part dispositiva:

Antecedents

En data 8 de maig de 2002, la Junta de Govern del Consorci d'Estudis, Mediació i
ConcilÌació a I'Administració Local (CEMICAL), va adoptar el següent acord:

"W. Adherir-se a la mesura d'assistència proposada per la Diputació de

Barcelona i relativa a I'aprovació del PIec de Clàusules Administratives Generals

aplicables als contractes d'obres i instal.lacions de la Diputació de Barcelona i dels

seus organismes autònoms, que substitueix l'anterior amb motiu de l'adaptació a

les modificacions normatives en matèria de contractació administrativa, tot això

d'acord amb el text que consta com Annex I al Dictamen.

Seoon.- Adherir-se a la mesura d'assistència proposada per la Diputació de

Barcelona i relativa a l'aprovació del Plec de CIàusules Administratives Generals

il
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aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de

subministrament, a altres contractes administratius i als privats de la Diputació de

Barcelona i dels seus organismes autònoms, que substitueix l'anterior amb motiu

de I'adaptació a les modificacions normatives en matèria de contractació

administrativa, tot això d'acord amb el text que consta com Annex II al Dictamen.

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes que

consti l'adhesió als Plecs de Clàusules Administratives Generals esmentats en la

publicació relativa a la seva aprovació definitiva."

La Diputació de Barcelona, en execució de I'acord pel que s'aprovava l'actuació

d'assistència i cooperació local per als municipis i altres entitats locals de la província de

Barcelona, consistent en posar a la seva disposició uns models de Plecs de clàusules

administratives generals aplicables a tot tipus de contractest va procedir a la publicació

dels esmentats plecs mitjançant anunci al BOPB núm. 172 de 19.7.2002.

Amb posterioritat a I'entrada en vigor dels esmentats plecs generals s'ha produi't

I'aprovació de diferents disposicÌons legals que han afectat el règim de contractació de les

corporacions locals i, especÌalment, l'aprovació i contingut dels plecs generals de

clàusules administratives generals, com són:

- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (LMRLC), que va introduir amb

caràcter preceptÌu l'informe de Ia Comissió lurídica Assessora com a tràmit

previ a la seva aprovació per l'òrgan corporatiu.

- La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP), que

incorpora a l'ordenament jurídic espanyol les disposicions de la Directiva

europea 2004/1BLCE, i suposa un plantejament de reforma global de la llei i

hi introdueix nombroses modificacions.
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fi. Entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic

La clàusula 4.1 dels Plecs de Clàusules Administratives Generals (PCAG) aprovats pel

Consorci disposava el següent:

"Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la

legislació bàsica de I'Estat o I'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans

s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la

seva revisió."

D'acord amb aquesta previsió, l'entrada en vigor de la LCSP determina la modificació

automàtica de les prescripcions dels plecs en aquells aspectes objecte de revisió, i per

tant la vigència dels PCAG aprovats pels ens locals que es van adherir a l'actuació de la

Diputació de Barcelona, la qual cosa no obsta naturalment a la necessitat d'una adaptació

material dels plecs generals a la nova LCSP.

Nova actuació d'assistència i cooperació local de la Diputació de

Barcelona

Per resolució de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 13 de gener de 2009,

es va adoptar la següent resolució:

"Primer.- Aprovar la realització d'una actuació d'assistència i cooperació local de la

Diputació per als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona,

consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives

generals de contractació de caràcter estàndard, adequats a la Llei 30/2007, de 30

d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de

caràcter estàndard apl icables als :
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- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes

administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG

SEA, annex I a la present resolució),

- Contractes d'obres i instal'lacions i als de concessió d'obra pública elaborats

per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II).

Tercer.- Aprovar les Memòries justificatives dels PCAG de contractació de caràcter

estàndard SEA i COI-CCOP (annexos III ¡ IV, respectivament).

Quart.- Publicar els PCAG de contractació de caràcter estàndard SEA ¡ COI-CCOP

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la

General itat de Catal unya.

Cinquè.- Fer públiques la present resolució i les Memòries Justificatìves dels PCAG

de contractació de caràcter estàndard SEA ¡ COI-CCOP mitjançant la seva inserció

en la pàgina Web de la Diputació de Barcelona (www.djba.ca!)."

En execució d'aquest decret, en el BOPB núm. 75, de 17.1.2009 es van publicar els PCAG

de contractació de caràcter estàndard esmentats.

IV. Tràmit d'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals per
part del Consorci

L'art. 278.1 del TRLMRLC disposa el següent:

"Els ens locals poden aprovar plecs de clàusules administratives generals, previ

informe de la Comissió lurídica Assessora. Aquests plecs han de contenir les

determinacions jurídiquest econòmiques i administratives típiques que s'han

d'aplicar a tots els contractes d'objecte anàleg i les determinacions exigides per la

legislació aplicable a la contractació laboral
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Aquest precepte es complementa amb el 278.3 que prescriu:

"L'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals correspon al ple,

d'acord amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de

l'aprovació inicial ide la definitiva, es necessari I'informe del secretari o secretària

i I'interventor o interventora de la corporació"

La Comissió jurídica assessora, en data 30.10.2008, va aprovar el Dictamen 268/08,

relatiu als plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter

estàndard elaborats per la Diputació de Barcelonat en el que, a més de pronunciar-se

amb caràcter indubitat sobre el caràcter estàndard dels esmentats plecs, recorda que una

vegada posats a disposició dels municipis aquests plecs, per obtenir plenament la

condició de plecs de clàusules generals "l'entitat local corresponent -i la mateixa

Diputació- haurà de tramitar el text d'acord amb allò que estableix I'art. 278 del

TRLMRLC i els articles 60 a 66 del ROAS. Així, el plec de clàusules administratives

generals haurà de ser aprovat, amb l'informe previs de la Secretaria i la Intervenció

municipal, pel Ple de la Corporació, amb caràcter inicial. El projecte aprovat s'haurà de

sotmetre a informació pública i a I'audiència dels interessats per un període de 30 dies,

s'hauran de resoldre les reclamacions i suggeriments presentats i, abans de I'aprovació

definitiva, hauran d'informar-ne la Secretaria i la Intervenció esmentades.

Hem de recordar també que, d'acord amb l'art. 278.1 del TRLMLC, l'aprovació dels plecs

requereix la intervenció prèvia, amb l'emissió d'un parer, de la Comissió Jurídica

Assessora. Aquesta previsió està avui recollida en l'article 98.3 de la Llei de contractes

del sector públic (LCSP) (...)."

En base a l'exposat, en data 10 de desembre de 2009, la Junta de Govern del Consorci

d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), va adoptar el següent

acord:

"ü!EW. Aprovar inicialment els Plecs de clàusules adminÌstratives generals de

contractació del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local
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(CEMICAL), adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del

sector públic, aplicables als tipus de contractes que s'indicaran.

Seoon.- El text d'aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 75, de 17.1.2009, en referència

als tipus de contractes següents:

- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius

i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 74

a 30);

- Contractes d'obres i instal'lacions i als de concessió d'obra pública elaborats

per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).

Tercer.- Sotmetre l'expedient als tràmits d'informació pública i audÌència dels

possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de

presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l'endemà de la

publicació de l'anunci en el BOPB.

Ouart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l'anunci publicat al

BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un nitjà de

comunicació escrita dià ria.

Cinauè.- En cas de no haver-hÌ cap reclamació o suggeriment, trametre els

referits Plecs amb la resta de l'expedient tramitat a la Comissió lurídica Assessora

per al seu informe preceptÌu, per mitjà de la Conselleria de Governació i

Administracions Públiques, tot això d'acord amb el que disposen els articles 278

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

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 8.3.m) ¡ 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de

maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
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Srsè.- Deixar sense efecte qualsevol altre acord anterior en relació a l'aprovació i
vigència de plecs generals aplicables a la contractació del Consorci."

El tràmit d'informació pública i audiència dels possibles interessafs es perltongà durant el

període comprès entre els dies 31 de desembre de 2009 ì 5 de febrer de 2010, ambdós

inclosos, i fou anunciat en el tauler d'anuncis de I'entitat i en els diaris següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. j72, de 30.72.2009, p. 159

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5546, de 15.1.2010

La Vanguardia, de data 7.1.2010, p.58

Durant el tràmit d'informació pública i audiència dels possibles interessats no es van

form ula r reclamacions n i suggeri ments.

En data B de març de 2010 es va trametre I'expedient al Departament de Governació i

Administracions Públiques per sotmetre'l al dictamen preceptiu de la Comissió lurídica

Assessora.

V. Dictamen 197/70 de la Comissió Jurídica Assessora, de 3 de juny de 2O7O

La Comissió lurídica Assessora, per dictamen núm. 197/10 de 3.6.2010, considera que el

Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a lAdministració Local (CEMICAL) no té
atribui'da la competència per aprovar els plecs de clàusules administratives generals de

contractació aplicables a/s seus contractes, no entra a examinar-ne el contingut i denega

aquesta facultat en base als fonaments jurídics següents:

- Els articles 278,1 del TRLMRLC i98.3 de la LCSP reconeixen la competència

dels ens locals per aprovar els plecs de clàusules administratives generals de

contractació aplicables als seus contractes.
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- A I'ensems el TRLMRLC no atorga als consorcis locals la consideració d'ens

locals territorial,

- Els consorcis locals són entitats públiques que gaudeixen de la condició

d'administració pública local instrumental i, de conformitat amb l'article 8.3

del TRLMRLC, les potestats i les prerrogatives que es reconeixen als ens

locals territorials de Catalunya són aplicables a la resta d'ens locals no

territorials d'acord, si escau, amb allò que disposin els seus estatuts.

- Dins el marc estatutari del CEMICAL no li han estat expressament atribuides

les potestats que tenen els ens locals, concretament, la potestat

reglamentària, essencial per poder determinar l'assimilació del Consorci als

ens locals amb Ia finalitat d'aprovar els plecs de clàusules contractuals,

- En no tenir atribui'da la potestat normativa no posseeix la competència per

aprovar plecs de clàusules administratives generals,

Tot i així, la Comissió lurídica Assessora reconeix la possibilitat que el CEMICAL

s'adhereixi als Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació de la

Diputació de Barcelona,

Adhesió als plecs de clàusules administratives generals de contractació
de la Diputació de Barcelona

D'acord amb el dictamen núm. 197/70, de 3.6.2010, de la Comissió lurídica Assessora i

en el marc del que disposa l'article 46 del Reglament Orgànic de la Diputació de

Barcelona (publicat al BOP núm, 42, de 18,2.2003), es considera oportú i procedent

adherir-se als Plecs de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona

aprovats definitivament per acord plenari d'7 d'octubre de 2009.

vr.
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Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta presidència

eleva a la Junta de Govern I'adopció dels següents

ACORDS

Primer.' Adherir-se als Plecs de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de

Barcelona aprovats definitivament per acord plenari d'7 d'octubre de 2009 (BOPB núm.

265, de 5.11.2009), adequats a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector

públic.

Segon.- El text dels Plecs és el que apareix publicat en el BOPB núm. 75, de 77.7.2009,

en referència als tipus de contractes següents:

- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes

administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG

SEA, annex I, p 14 a 30);

- Contractes d'obres i ìnstal.lacions i als de concessió d'obra pública elaborats

per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).

Tercer,- Comunicar aquests acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el caràcter

preceptiu del seu dictamen en relació a l'aprovació dels Plecs de Clàusutes

Administratives Generals de Contractació, tot això en aplicació del que disposen els

articles 278 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 8.3.m) i 13.5 de la Llei s/200s, de 2 de maig, de

la Comissió lurídica Assessora.

Quart.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona.

Cinquè.- Fer públics els presents acords mitjançant la inserció d'un anLtnci at BOPB i al

DOGC.
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Srsè,- Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord que s'oposi a aquests

acords. "

5. INFORME SOBRE LES ACTIVITATS DEL CONSORCI.

A indicació de la Presidència, el Director Gerent, Sr, Valls, passa a informar sobre
les següents activitats i serveis del Consorcr:

. Xarxa d'aqents

Presenta les dades lliurades als assistents sobre I'evolució dels agents del
Consorci des de la darrera sessió, en termes quantitatius, percentuals i

desglossades per procedència.

El nombre total d'agents del CEMICAL s'incrementa i, incloent-hi els de la
resta d'Espanya, és a 31 d'octubre de 2010 de 3.924, d'acord amb el següent
detall:

Catalunva Resta d'Esoanva

Alcaldes 311 Aiuntaments 423

Secretaris 311 Dioutacions 60
Administració local i

autonòmica 1.626 Comunitats autònomes 28

Sindicats 710 Administració de I'Estat 10

Universitats 64 Orqanitzacions m un icipalistes 9

Mediadors 24 Universitats 35

Judicatura 19 Judicatura 1

Altres 108 Sindicats 168

Altres aoents 17

Total 3.173 Total 751

¡ Actuacions de conciliació i mediació

Presenta les dades lliurades als assistents sobre les conciliacions tramitades
des de la darrera sessió, concretament als ajuntaments de Manresa, Sant
Sadurní d'Anoia, Argentona, Bigues i Riells i a la Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme.
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o Presentació del sisè volum de la col.lecció "Estudis de Relacions Laborals"

Comenta que el 22 d'octubre d'enguany es va presentar amb un gran èxit de
participació tant en castellà com en català, el llibre "El personal laboral de les
administracions públiques després de l'EBEP" sisè volum de la col.lecció
"Estudis de Relacions Laborals" elaborat per Xavier Boltaina Bosch, d'interès
tant per l'actualitat del tema que desenvolupa com pel prestigi del seu autor.
S'està ja distribuint tant en la versió en català com en castellà.

El President, Sr. Roig, elogia l'autor per la claredat, la utilitat i la magnitud del
treball i pels beneficis, la vàlua i aportació que representa per als gestors
responsables de recursos humans al món local.

6. PRENDRE CONEIXEMENT DEL DECRET DEL PRESIDENT DELEGAT DE
T'ÀRTI D'HISENDA I REcuRsos HUMANS DE DATA 13 D'oCTUBRE DE
2OLO: PEL QUAL S'ACCEPTA LA SOL.LTCTTUD D'ADHESTó DEL CEMTCAL A
LES MESURES, TÈCwIQUES I PROCEDIMENTS ACORDATS pER LA
DIPUTACIó DE BARCELONA EN MATÈRIA DE PREVENCIó DE RISCOS
LABORALS.

A indicació del President Sr. Roig, el secretari delegat, Sr. Gonzalo, explica la
resolució per la qual, per raons d'eficàcia i d'optimització de recursos, prèvia
sol.licitud del Consorci, la Diputació de Barcelona accepta I'adhesió del personal
funcionari adscrit al CEMICAL a les mesures, tècniques i procediments acordats
per aquella Corporació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Comenta que ve a formalitzar-se una situació que "de facto" ja es produïa i que
cobreix el dret del personal del CEMICAL a una protecció eficaç en matèria de
seguretat i salut en el treball, a la vigilància i control de la seva salut i a no haver
d'aprovar els seus propis Plans de Prevenció de Riscos Laborals ni Plans
d'Autoprotecció, en ésser tot el personal del Consorci funcionari de la Diputació
de Barcelona i ocupar dependències del domini d'aquesta entitat.

I la Junta de Govern queda assabentada del decret referit, núm. de registre
L0230/zOtO.

7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DICTADES
DES DE LA CELEBRACIó DE LA DARRERA JUNTA DE GOVERN.

A indicació del President Sr. Roig, el gerent, Sr. Valls, es refereix als decrets, el
detall dels quals s'indica a continuació:

FÈ@s:lå:ili: @Ëm;. EEEEEIç



34

þcemical
consorci dþstudis,
mediacló ¡ concili¿c¡ó
a l'adm¡nistració local

Entitat

C.E,M.I.C.A.L.

Número

39

Data doc.

28/Oe/2070

Descripció

Contractació d'una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil que pugui ser atribuTda al
Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a

I Administració Local (CEMICAL) pels danys i

perjudicis materials i/o personals causats a

tercers derivats de la seva activitat.
Prestació sanitària Oftalmologia, núm. empleada
t5221

c.E.M.r.c.A.L. 43 25/70/2OrO

I la Junta de Govern queda assabentada.

8. PRECS, PREGUNTES r TNFORMACTó.

El President, Sr. Roig, cedeix la paraula al Sr. Valls, qui presenta als assistents
una pr¡mera maqueta que reflecteix els avenços assolits en la confecció de la
nova plana web del Consorc¡, que espera resti ja operativa al mes de gener de
20Lt.

Comenta Çu€, més enllà dels petits
alleugerir la plana inicial, facilitar la
requeriments d'accesibilitat i inserir un
la Junta de Govern on poder trobar tota
interès.

canvis d'imatge resultants, es pretén
cerca dels continguts, incorporar els

nou espai restringit per als membres de
aquella informació que pugui ser del seu

Preguntat per la Sra. Noguer sobre s¡ es facilitarà la utilització de serveis RSS
(Really simple sindication) per difondre els cont¡nguts de la plana, tot
actualitzant-la freqüentment, als usuaris que prèviament s'hi hagin subscrit,
comenta que després d'haver ponderat aquesta possibilitat, de la mateixa
manera que amb l'eventual idoneÏtat d'entrar a les xarxes facebook o twitter, no
es va considerar escaient fer-ho de moment, per tal de no afegir nous canals de
comunicació als ja existents "l'Actualitat" i "El butlletí", tot i que manifesta que es
podria analitzar la seva viabilitat pel que fa al funcionament de l'espai "l'agenda",

Sense més precs, preguntes i informació, el President, Sr. Roig, conclou tot
desitjant unes bones festes i un bon any 2011.

El Secretari delegat El President

Ferran Gonzalo Sánchez Rafael Roig Milà
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