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

Acta Junta de Govern 
 
 
 
Data:    30 de juny de 2014 
Hora d’inici:   09.45 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  10.10  hores 
Lloc: Rambla Catalunya 126, sala Prat de la Riba, planta 3, 

Can Serra, Barcelona 
 
Assistents: 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal 
 
Vocals  
 
Sr. Carlos Arias Casal, FMC 
Sra. Antònia Iglesias Camacho, FMC 
Sr. Albert Guilera i Planas, ACM 
Sra. Cristina Xatart i Alzina, ACM 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, CCOO 
Sra. Mercedes Paredes Durán, CCOO 
Sr. Josep M. Elorduy Vidal, Diputació de Barcelona 
 
Intervenció General 
 
Sra. Teresa M. Raurich Montasell 
 
Secretaria delegada 
 
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez 
 
Altres Assistents 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
Sra. Maria Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL 
Sra. Mª José Villarubia Geriz, Intervenció General 
Sr. José Antonio Fernández Cáceres, UGT 
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Excusen la seva absència: 
 
Sra. Maria Carme Noguer Portero, FMC 
Sra. Eugènia Revilla Esteve, FMC 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sr. Francesc Xavier Garcia Arrocha, ACM 
Sr. Enric Benito Bassas, UGT 
Sr. Juan F. Garcia Crespín, UGT 
Sr. Carlos Rubio i Vallès, UGT 
Sr. José Luis Ortega Sánchez, CCOO 
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz, CCOO 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Diputació de Barcelona 
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 26 de novembre de 2013. 
2. Donar compte dels canvis produïts en el si de la Junta de Govern. 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2013. 
4. Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2013. 
5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’execució de l’acord adoptat pel 

Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 19 de desembre de 
2013, que aprova l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de 29 de novembre de 2013, i del reconeixement del personal al 
servei del CEMICAL de la percepció dels 44 dies que suposa la part 
proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. 

6. Adhesió del CEMICAL als Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de la Diputació de Barcelona. 

7. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 
l’exercici 2012. 

8. Donar compte de les resolucions de la Presidència dictades des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern. 

9. Precs, preguntes i informació. 
 
 
 
 
Desenvolupament de la Sessió 
 
L’Il·lm. President, Sr. Rossinyol, inicia la sessió donant la benvinguda a la sessió a la Sra. 
Raurich, Interventora General de la Diputació de Barcelona, i a la que serà pròximament 
Interventora delegada de l’entitat, Sra. Villarubia. 
 
A continuació s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre del dia. 
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1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 26 de novembre de 2013. 
 
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. 
 
El President del Consorci, Diputat Sr. Rossinyol, 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 26 de novembre de 2013, s’aprova. 

 
 
2. Donar compte dels canvis produïts en el si de la Junta de Govern. 

 
El Sr. Gonzalo, secretari delegat, indica, a instància de la Presidència, el canvi produït en 
els membres representants de l’ACM en el si de la Junta General, substituint la Sra. 
Xatart al Sr. Puigneró. 
 
El President, Sr. Rossinyol dóna la benvinguda tant a la Sra. Xatart com al Sr. Fernández, 
nomenat Secretari del Sector d’Administracions Locals dins la Comissió Executiva 
d’UGT, qui passarà a ser membre de la Junta de Govern properament. 
 
De resultes de la modificació indicada, els membres de la Junta de Govern són els 
següents: 
 
 

ENTITAT NOM I COGNOMS 

Sr. Carlos Arias Casal 

Sra. Antònia Iglesias Camacho 

Sra. Maria Carme Noguer Portero 

Federació de Municipis de 
Catalunya 

Sra. Eugènia Revilla Esteve 

Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta 

Il·lm. Sr. Francesc Xavier Garcia i Arrocha 

Sr. Albert Guilera i Planas 

Associació Catalana de 
Municipis i Comarques 

Sra. Cristina Xatart i Alzina  

Federació de Serveis Públics Sr. Enric Benito Bassas 
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ENTITAT NOM I COGNOMS 

Sr. Juan F. Garcia Crespín 

Sr. Carlos Rubio i Vallès 

de la UGT 

Sr. Carles Villalante i Sirvent 

Sr. Manuel Carlos Fages Marta 

Sr. José Luis Ortega Sánchez 

Sra. Mercedes Paredes Durán 

Federació de Serveis a la 
Ciutadania de CCOO 

Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz 

Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal (President) 

Sr. Xavier Boltaina Bosch 

Sr. Jordi Roca Ventura 
Diputació de Barcelona 

Sr. Josep M. Elorduy Vidal 

 
I la Junta de Govern en resta assabentada. 
 
 
 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2013. 
 
A indicació del President, Il·lm. Sr. Rossinyol, el Director gerent, Sr. Valls, dóna compte 
de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013, que deixa un resultat 
pressupostari de 3.192,24 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
76.617,29 €. 
 
A instància del Sr. Villalante, el President, Sr. Rossinyol, aclareix que, sempre dins el 
marc legal que resulti aplicació, la manca de disponibilitat del romanent de tresoreria 
existent no malmetrà el funcionament normal de les activitats que ve desenvolupant el 
Consorci. 
 
La Junta de Govern en resta assabentada. 
 
 
 

4. Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2013. 
 
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 
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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, aprovada per l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara 
del que disposa l’article 210, en relació amb l’article 203.1.d) del la TRHL. 
 
Atès que s’acompanyen al Compte General les memòries a què fan referència l’article 
211 del TRHL i la regla 101.3 de la ICAL, així com 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 98.3, i 101.1 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 econòmic–patrimonial, l’Estat de liquidació del Pressupost i 
la Memòria, els quals formen una unitat, apareixen redactats amb claredat i 
mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat 
econòmic-patrimonial i de l’execució del Pressupost de conformitat amb el Pla 
de Comptes; 

 
 han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan 

identificats, indiquen la seva denominació, l’entitat a què corresponen i 
l’exercici a què es refereixen; 

 
 la seva estructura s’adapta al model establert en el Pla de Comptes; 

 
 mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulació 

s’han tingut en compte les prevencions que a les normes d’elaboració 
s’estableixen. 

 
 
Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan 
degudament acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la 
seva realització, segons la regla 87 de la ICAL. 
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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 
88 de la ICAL. 
 
Atès que el Compte General format per la Intervenció ha estat a disposició dels 
membres de la Comissió Especial de Comptes, als efectes del seu examen i consulta, 
entre els dies 15 d’abril i 5 de maig de 2014, 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 8 de maig de 2014 dita Comissió ha emès informe favorable, el contingut 
íntegre del qual és el següent: 
 
 
“La Comissió Especial de Comptes del CEMICAL es constitueix 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 de data 8 de d’abril de 2014 s’establí el procediment referent a 
l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2013 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 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El termini de quinze dies assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar el 5 de maig 
de 2014, per la qual cosa la Comissió Especial de Comptes, degudament convocada, es 
reuneix avui a fi i efecte d’informar-lo. 
 
La Comissió Especial de Comptes, després d’examinar els comptes i els seus justificants, 
comprova que el Compte General del CEMICAL de l’exercici 2013:  
 
 
 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 EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia 
i Hisenda. 
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 S’acompanyen al 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 
101.3 ICAL). 
 

 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 Comissió Especial de Comptes, constituïda pels membres de les diferents 
entitats que integren el Consorci (art. 212.2 TRHL). 
 

 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 87 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 88 ICAL). 
 

 Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: el 
Balanç, el Compte del resultat econòmic–patrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i 
la Memòria (regla 98.1 ICAL). 

 
 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 l’informe de la Intervenció delegada informant 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 
97 a la 104 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Atès que 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, la 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 2013, 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 2013 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 13 al 29 de maig d’enguany el Compte General ha estat objecte 
d’exposició pública (BOP de 12 de maig de 2014), 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. 
 
 
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. 
 
 
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 2013, acompanyat de l’Informe de la Comissió 
Especial de Comptes emès de conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text 
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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, 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 8 de maig de 2013, segons DOGC. 6382, de 24 de 
maig de 2013.” 
 
 
 

5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’execució de l’acord adoptat 
pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 19 de 
desembre de 2013, que aprova l’Acord de la Mesa General de Negociació 
de matèries comunes de 29 de novembre de 2013, i del reconeixement del 
personal al servei del CEMICAL de la percepció dels 44 dies que suposa 
la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012. 

 
 

 
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 el dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2013, el contingut del qual és el següent: 
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Vist l’Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona de 

1996, encara vigent, que en el seu art. 1 delimita l’àmbit personal d’aplicació disposant que
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“el present Acord afecta els funcionaris de la Diputació de Barcelona integrats en la seva 

pròpia plantilla, o bé en la dels seus organismes autònoms o ens consorciats, sempre i quan 

aquests no s'hagin dotat d'instruments propis de negociació”, supòsit aquest últim en el qual 

es troba el CEMICAL. 

 

Vistos els Pactes socials de la Diputació de Barcelona 2000-2003, també vigents, la clàusula 

addicional segona dels quals disposa: “Els pactes precedents seran d’aplicació als diferents 

ens i organismes en els quals participa la Diputació, respecte del personal que la corporació 

hi tingui adscrit i al personal propi adherit al conveni de la Diputació de Barcelona. Això també 

abastarà l’aplicació de la resta d’acords vigents, tot tenint en compte les peculiaritats i 

singularitats de cada ens; a tal efecte les centrals sindicals negociaran en cada ens l’aplicació 

particular al personal.” 

 

Vist l’article 23 dels vigents Estatuts del CEMICAL, el qual disposa que el personal del 

Consorci podrà ser personal contractat, sotmès a la legislació laboral, o personal que hi 

adscrigui la Diputació de Barcelona. 

 

Atès que tot el personal que presta serveis al CEMICAL és adscrit per la Diputació de 

Barcelona, a qui resulta d’aplicació l’abans esmentat acord del Ple de la Diputació de 

Barcelona de 19 de desembre de 2013, conforme a allò que disposa el seu Acord Primer. 

 

Vista l’existència de crèdit al Capítol I del Pressupost del Consorci. 

 

En virtut de tot això, el Director gerent proposa que el President elevi a la Junta de Govern 

per a la seva aprovació els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Executar l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de 

19 de desembre de 2013, en el sentit de reconèixer el dret del personal al servei del Consorci 

d’Estudis, Conciliació i Mediació a l’Administració local (CEMICAL) a la percepció de la part 

proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als 

serveis prestats durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del Real Decreto-

ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
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fomento de la competitividad, i que es concreta en el període comprès entre l’1 de juny i el 14 

de juliol de 2012. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’execució de l’acord esmentat en el 

punt anterior, a favor del personal que es relaciona a continuació i per les quantitats 

assenyalades, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 92000.121.04 del vigent pressupost 

del CEMICAL: 

 

Nom 
Número 
empleat/ada  

Import 

Cisneros Sondesa, Nuria 15.221    449,26 € 
Valls Arnau, Joaquim 11.433 1.193,76 € 

 TOTAL 1.643,02 € 
 

Tercer.- En el supòsit que, un cop executat aquest acord, es declarés la seva improcedència, 

el Consorci procedirà, un cop esgotades totes les instàncies, a la deducció íntegra de la 

quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que correspongués 

abonar al personal a què es refereix l’Acord segon, en idèntics termes als previstos a l’Acord 

del Ple de la Diputació de Barcelona de 19 de desembre de 2013. 

 

Quart.- Donar trasllat dels presents acords a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

de la Diputació de Barcelona”. 

 

El Director gerent, Sr. Valls, posa en antecedents als membres de la Junta de Govern i 
explica el procediment seguit per a l’elaboració de la proposta. 
 
Els Srs. Villalante i Fages mostren la seva satisfacció pel reconeixement, via negociació 
col·lectiva, del dret a percebre la part proporcional de la paga extraordinària referida, tot 
desitjant que en el futur es pugui recuperar en la seva totalitat. 
 
El Sr. Rossinyol comenta que davant la impossibilitat legal d’aplicar amb efectes 
retroactius normes limitatives de drets, la Diputació de Barcelona va mostrar la seva 
determinació a fer efectiu el dret a percebre la part proporcional de la paga extraordinària 
deduïda corresponent als serveis prestats prèvia l’efectivitat de la normativa referida i a 
servir així d’exemple per a la resta d’administracions. 
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6. Adhesió del CEMICAL als Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de la Diputació de Barcelona. 

 
A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s’aprova per majoria simple, amb 
l’abstenció de la Sra. Xatart, que s’incorpora a la reunió en aquest moment, i s’adopta 
l’acord que figura a la part dispositiva: 
 
 

“I. Antecedents 

 

En data 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern del CEMICAL va adoptar el 

següent acord: 

 

“Primer.- Adherir-se als Plecs de Clàusules Administratives Generals de la Diputació 
de Barcelona aprovats definitivament per acord plenari d’1 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. 15, 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 14 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.- Comunicar aquests acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el caràcter 
preceptiu del seu dictamen en relació a l’aprovació dels Plecs de Clàusules 
Administratives Generals de Contractació, tot això en aplicació del que disposen els 
articles 278 del text refósde 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 5/2005, de 2 de 
maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Fer públics els presents acords mitjançant la inserció d’un anunci al BOPB i 
al DOGC. 
 
Sisè.- Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi a aquests 
acords.” 
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Aquest acord es va adoptar en base al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 
núm. 197/10, de 3 de juny 2010, que va considerar que el CEMICAL no té atribuïda la 
competència per aprovar els plecs de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als seus contractes. Tot i així, va reconèixer la possibilitat que 
s’adherís als Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació de la 
Diputació de Barcelona. 
 

D’altra banda, des que fou promulgada la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, diferents lleis han introduït un nombre significatiu de modificacions, 
que han donat una nova redacció a determinats preceptes o han incorporat noves 
disposicions. Aquestes normes han estat les següents: 
 
- Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 

recuperación económica y el empleo. 
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. 
- Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las estructuras y los servicios de infomación 

geográfica en España. 
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa 
comunitaria de las dos primeras. 

- Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
- Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control 

del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 
- Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la 

defensa y de la seguridad. 
- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención  

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

La Disposició final trenta-dosena de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible autoritzà el Govern per elaborar un text refós de la Llei de contractes del 

sector públic (TRLCSP), el qual va ser aprovat pel Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, l’entrada en vigor del qual es produí el 16 de desembre de 2011. 

 



 
 
  
   

 
 

 20

                                    20/24                                         

Les variacions introduïdes en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público havien estat molt significatives, algunes tan rellevants com la refosa en 

un únic acte de l’adjudicació provisional i definitiva (Ley 34/2010, de 5 de agosto), o el 

nou règim de modificació de contractes, en el sentit de restringir les seves possibilitats 

(Ley 2/2011, de 4 de marzo). Aquestes variacions, a les que s’unia el fet que el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre numerés de bell nou tot el seu 

articulat, van fer necessària l’elaboració per part de la Diputació de Barcelona d’uns 

nous Plecs adaptats a la normativa vigent. 

 
 
II. Aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de la 
Diputació de Barcelona 

 
Per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 207/13, de 28 de novembre 2013, 

s’aprovà el dictamen d’“Aprovació definitiva del Plec de Clàusules administratives 

generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, 

d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i 

als privats, adequat al Text refós de la Llei de contractes del sector públic”, la part 

resolutiva del qual disposa: 

 

“Primer.- APROVAR definitivament el Plec de clàusules administratives generals de 

contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 

instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 

privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11.. 

 

Segon.- TRAMETRE a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Plec i el text 

íntegre d’aquests. 

 

Tercer.- COMUNICAR els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el 

caràcter preceptiu del seu dictamen en relació amb el Plec de clàusules 

administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de 
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subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 

contractes administratius i als privats de la Diputació de Barcelona. 

 

Quart-. PUBLICAR  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci 

sobre l’aprovació del Plec i el seu text íntegre. 

 

Cinquè.- PUBLICAR la referència dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sisè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi als 

presents.” 

 
L’esmentat acord es va publicar en el BOPB de 30 de desembre 2013. 
 
 
III. Adhesió al Plec de clàusules administratives generals de contractació de la 
Diputació de Barcelona 
 
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora núm. 197/10, de 3 
de juny 2010, i en el marc del que disposa el Reglament Orgànic de la Diputació de 
Barcelona (publicat al BOP núm. 42, de 18.2.2003) es considera procedent adherir-se 
novament al Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona 
aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 207/13, de 28 de 
novembre 2013, publicat al BOPB de 30 de desembre 2013 (correcció d’errades al 
BOPB de 12 de març de 2014).  
 
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.- Adherir-se als Plec de clàusules administratives generals de contractació de 

la Diputació de Barcelona, adequat al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprovats definitivament per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 

207/13, de 28 de novembre 2013. 
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Segon.- El text dels Plecs és el que apareix publicat en el BOPB de 30 de desembre 

de 2013 (correcció d’errades al BOPB de 12 de març de 2014), en referència als 

contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió 

d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats. 

 

Tercer.- Comunicar per al seu coneixement aquests acords a la Comissió Jurídica 

Assessora i a la Diputació de Barcelona. 

 

Quart.- Fer públics els presents acords mitjançant la inserció d’un anunci al BOPB i al 

DOGC. 

 

Cinquè.- Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi a aquests 

acords”. 

 

A indicació del President, el secretari delegat, Sr. Gonzalo, explica com, continuant amb 

el criteri establert per la Comissió Jurídica Assessora en el seu dictamen núm. 197/10, de 

3 de juny de 2010, es proposa de nou l’adhesió del Consorci als nous Plecs de clàusules 

administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona aprovats per acord 

del seu plenari núm. 207/13, de 28 de novembre de 2013. 

 
 

7. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 
l’exercici 2012. 

 
A indicació del President, el Director gerent, Sr. Valls, comenta el resultat de l’informe 
econòmico-financer a 31 de desembre de 2012 efectuat per la Intervenció General en 
relació al Consorci dins el Pla anual d’actuacions de control, tot posant a disposició 
dels membres l’informe complet i llegint el darrer apartat de les conclusions, que diu 
així:  
 
“Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l’exercici 2012 expressen en tots els 
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, l’estat d’execució del pressupost i 
de la situació econòmica i financera a 31 de desembre de 2012, i dels resultats de les 
seves operacions i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’esmentat exercici del 
CEMICAL i, contenen la informació necessària i suficient per a la interpretació i 
comprensió adequades de l’activitat econòmica enregistrada durant l’exercici alhora 
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que de la seva situació patrimonial, de conformitat amb els principis i nomes 
comptables generalment acceptats i del marc normatiu vigent.” 
  
 

 
8. Donar compte de les resolucions de la Presidència dictades des de la 

celebració de la darrera Junta de Govern. 
 
A indicació del President Sr. Rossinyol, el Director gerent, Sr. Valls, comenta els 
decrets, el detall dels quals s’indica a continuació: 
 
C.E.M.I.C.A.L.  43   27/11/2013  Conveni de col·laboració entre el 

CEMICAL i la Diputació de Barcelona per 
a l'edició, publicació, presentació, 
promoció i difusió del llibre 
"L'acomiadament col·lectiu en les 
administracions i els ens públics. Marc 
general, causes i procediment." 

PDT 

 

         

C.E.M.I.C.A.L.  51   19/12/2013  Designació de representant del CEMICAL 
en la Comissió de seguiment i 
coordinació del Conveni de Col·laboració 
entre el CEMICAL i la Diputació de 
Barcelona per a l'edició, publicació, 
presentació, promoció i difusió del llibre 
"L'acomiadament col·lectiu en les 
administracions i els ens públics. Marc 
general, causes i procediment." 

PDT 

 

      
C.E.M.I.C.A.L.  7   18/03/2014  Reconeixement del complement de 

productivitat corresponent a l'exercici 
2013 

PDT 
 

         

C.E.M.I.C.A.L.  8   18/03/2014  Liquidació del pressupost del Consorci 
d'Estudis, Mediació i Conciliació a 
l'Administració Local (CEMICAL) de 
l'exercici 2013 

PDT 

 

         

C.E.M.I.C.A.L.  12   03/04/2014  Reconeixement de l'ajut per fills menors 
de 18 anys corresponent a l'exercici 2013 

PDT 
 

         

C.E.M.I.C.A.L.  14   08/04/2014  Procediment referent a l'examen estudi i 
informe del Compte General de l'exercici 
2013 per part de la Comissió Especial de 
Comptes del CEMICAL 

PDT 
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C.E.M.I.C.A.L.  18   08/05/2014  Reconeixement del factor d'assiduïtat 
corresponent a l'exercici 2013 

 
 

         

C.E.M.I.C.A.L.  24   06/06/2014   Aplicació en les nòmines del mes de 
maig i juny de 2014 de la millora 
retributiva en els processos d'incapacitat 
temporal 

PDT 

 

 
I la Junta de Govern en resta assabentada. 

 
 
 
9. Precs, preguntes i informació. 

 
El Sr. Villalante expressa el seu condol per la mort del marit de la Sra. Montserrat de 
Vehí i Torra, Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, condol al que 
es sumen tots els membres i assistents a la Junta de Govern.  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President dóna per finalitzada la sessió, 
de tot el qual jo, com a Secretari delegat, en dono fe. 
 
 
El president El Secretari delegat 
 
 
 
Carles Rossinyol Vidal Ferran Gonzalo Sánchez 


