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

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    22 de maig de 2017 
Hora d’inici:   12.00 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  12.50  hores 
Lloc: Sala de Presidents, soterrani 1, Diputació de Barcelona, 

Rambla Catalunya nº 126 Barcelona 
 
Assistents: 
 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
Vocals  
 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona 
 
Intervenció delegada 
 
Sra. Cèlia Gallego Herrera 
 
Secretaria delegada 
 
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez 
 
S’excusen 
 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, FSC-CCOO 
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Altres Assistents 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
Sra. Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL 
 
No assisteixen  
 
Sr. Juan Ignacio Soto Valle, FMC 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 13 d’octubre de 2016. 
2. Examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici 2016 per part de la 

Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes. 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2016. 
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016. 
5. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 

l’exercici 2015. 
6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència. 
7. Precs, preguntes i informació. 

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 13 d’octubre de 2016. 

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, Sr. Garcia i Cañizares, demana si hi ha alguna objecció i en 
no manifestar-se’n cap, ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la sessió 
celebrada el dia 13 d’octubre de 2016, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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2. Examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici 2016 per part 
de la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes.  

La interventora delegada, Sra. Gallego, comenta que d’acord amb les indicacions de la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, a partir del proper exercici, 
l’aprovació del Compte General s’haurà de fer en doble sessió (primer l’informe i, 
transcorregut el termini de reclamacions, l’aprovació) i amb la suficient antelació, 
avançant les dates, per poder incorporar-ho al Compte General de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Igualment, amb la mateixa finalitat, caldrà avançar la data d’aprovació del pressupost. 
 
A continuació, explica als assistents el procediment seguit en relació amb l’examen, 
estudi i informe del Compte General, així com el contingut, estructura i elaboració de 
cadascun dels apartats que conformen el Compte General. 
 
El Compte General el conformen els següents documents: 
 

- Balanç de situació 
- Compte del resultat econòmic patrimonial 
- Estat de canvis en el patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Memòria 

 
Comenta igualment que compta amb el seu informe favorable. 
 
Amb posterioritat, el Director gerent del Consorci, Sr. Valls, explica el contingut del 
document lliurat als assistents sobre el resum dels serveis i activitats realitzats durant 
l’any 2016 amb el detall de costos diferenciats per conceptes, sumari que forma part 
de la memòria del Compte General: 
 

- Presentació de publicacions 
 

 “La discapacitat i l’ocupació a les administracions públiques” de 
Jorge Pérez Pérez, amb un cost de 11.973,71 €. 

 
- El Butlletí 
 

 Fruit de les col·laboracions per a la seva edició, va tenir un cost 
de 1.080 €. 

 
- Sentències 
 

 Un total de 49 sentències seleccionades i resumides van 
suposar un cost de 2.940 €. 
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- Actuacions de conciliació i mediació 
 

 El cost que va suposar durant l’exercici 2016 va ser de 631,05 €. 
 

- Altres despeses assumides pel CEMICAL 
 

 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: 1.910,70 €. 
 Funcionament ordinari: 576,41 €. 
 Certificats de signatura electrònica EACAT: 29,89 € 
 

- Altres despeses assumides per la Diputació de Barcelona 
 

Nota 15 de la memòria del Compte General. 
 
La Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, informa 
favorablement la proposta presentada, la qual és del tenor literal següent:  
 

“La Junta de Govern es constitueix com a Comissió Especial de Comptes del CEMICAL i 
emet l’informe sobre els comptes anuals en la forma que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, i la normativa que la desplega. 
 
Pel decret de la Presidència de 4 de maig de 2017 s’establí el procediment referent a 
l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2016 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 assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar el 19 de maig de 2017, 
per la qual cosa la Junta de Govern, degudament convocada i constituïda com a Comissió 
Especial de Comptes, es reuneix avui a fi i efecte d’informar-lo. 
 
La Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, després d’examinar 
els comptes i els seus justificants, comprova que el Compte General del CEMICAL de 
l’exercici 2016:  
 

 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). 
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 El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes del CEMICAL, de conformitat 
amb l’art. 210 TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
(ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 

 Integra el Compte General, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 
públics i una memòria demostrativa del grau en què s’han acomplert els objectius 
programats, amb indicació dels previstos i assolits, i el seu cost (art. 211 TRHL i regla 48.3 
ICAL). 
 

 Els estats i comptes de la Consorci, han estat retuts pel President, abans del dia 15 de 
maig de l’exercici següent al que corresponen (art. 212.1 TRHL). 
 

 El Compte General, format per la Intervenció, ha estat sotmès abans del dia 1 de juny a 
informe de la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes (art. 
212.2 TRHL i art. 8.1.b) dels vigents Estatuts del CEMICAL). 
 

 Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació d’allò que preveu el Títol II 
de la ICAL, donen lloc a anotacions comptables, estan degudament acreditats amb el 
corresponent justificant que posa de manifest la seva realització (regla 34 ICAL). 
 

 La justificació dels distints fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents 
en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s’ajusta als requisits i 
garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, d’acord amb les 
normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen 
aquests fets. En tot cas queda assegurada la seva validesa i eficàcia jurídica, així com el 
compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal 
(regla 35 ICAL). 
 

 Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: el 
Balanç, el Compte del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, 
l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria (regla 45.1 
ICAL). 
 

 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 
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de març, i les regles de la 44 a la 51 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat 
Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Atès que el Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent 
aplicable, de què abans s’ha fet esment. 
 
Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, la Junta de Govern, 
constituïda com a Comissió Especial de Comptes, en compliment d’allò previst a l’art. 212.2 
del TRHL,  
 

INFORMA 
 
Favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l’exercici de 2016, 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 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, i l’art. 8.1.b) del 
vigents Estatuts del Consorci i en aplicació d’allò que disposa el Decret de la Presidència 
de 4 de maig de 2017, relatiu al procediment referent a l’examen, estudi i informe del 
Compte General de l’exercici de 2016, el Compte General s’elevarà a la Junta de Govern, 
en la mateixa sessió i en unitat d’acte, als efectes de la seva aprovació, condicionada a que 
no es presenti cap reclamació, reparament o observació durant el termini d’exposició 
pública. 
 
El Compte General, amb l’informe de la Junta de Govern, constituïda com a Comissió 
Especial de Comptes, un cop aprovat per la Junta de Govern, serà exposat al públic per un 
termini de quinze dies, durant el quals, i vuit més, les persones interessades podran 
presentar reclamacions, reparaments o observacions. De no presentar-se’n dins del termini 
esmentat, el Compte General s’entendrà automàticament aprovat. 
 
En el cas que, durant el termini d’exposició pública, es presentessin reclamacions, 
reparaments o observacions per part d’alguna persona interessada, la Junta de Govern, 
constituïda com a Comissió Especial de Comptes, es tornarà a reunir per informar de nou 
el Compte General a la vista dels escrits, les reclamacions o les al·legacions presentades.  
 
Un cop informat s’elevarà de nou a la Junta de Govern, en la mateixa sessió i en unitat 
d’acte, als efectes de la seva aprovació, acompanyat dels informes de dita Comissió i de 
les reclamacions, reparaments o observacions que, en el seu cas, s’hagin formulat.” 
 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2016. 

La Interventora delegada, Sra. Gallego, fa menció de les xifres més representatives 
que s’extreuen del pressupost liquidat i informat favorablement per la Intervenció: Estat 
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d’execució d’ingressos i despeses, resultat pressupostari de l’exercici i romanent líquid 
de tresoreria. 

 

Es dóna compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 

 

“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada 
exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 
de desembre de l’any natural, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i 
pagaments pendents. 
 
Segons l’art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) 
respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits 
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments 
realitzats; b) respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions 
inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com els recaptats nets. 

Així mateix, en la liquidació s’hauran de determinar: a) els drets pendents de 
cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat 
pressupostari de l’exercici; c) els romanents de crèdit i d) el romanent de tresoreria. 

L’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera i regla de la despesa, que cal acompanyar amb caràcter 
independent al de la liquidació del pressupost en compliment d’allò que disposal’article 
16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en 
la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, serà elaborat de forma agregada per la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona, en qualitat d’entitat matriu del sector públic al qual pertany el CEMICAL.  

Vista l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model Normal de Comptabilitat Local.  

Vist l’article 9.2.k) dels Estatuts del CEMICAL, en relació amb l’article 191.3 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
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En virtut de tot l’anterior, el director gerent proposa a la Presidència l’adopció de la 
següent 

R E S O L U C I Ó 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i 
Conciliació a l’Administració Local de l’exercici de 2016, que es concreta en les 
següents magnituds bàsiques: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes 
Drets reconeguts 

nets 
Obligacions 

reconegudes netes 
Ajustos 

Resultat 
pressupostari

a. Operacions corrents 214.303,20 216.443,14  -2.139,94

b. Operacions de capital  

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

214.303,20 216.443,14  -2.139,94

c. Actius financers  

d. Passius financers 

 
2. Total operacions financeres 
(c+d) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L’EXERCICI 

214.303,20 216.443,14 -2.139,94

AJUSTOS:  

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

13.142,48 

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici  

II. TOTAL AJUSTOS (3+4+5) 13.142,28 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 11.002,54
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ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Imports any Imports any anterior 

1. (+) Fons líquids  96.783,96   99.165,70

2. (+) Drets pendents de 
cobrament  

   

       (+) del Pressupost corrent   

       (+) de Pressupostos tancats    

       (+) d’operacions no 
pressupostàries 

  

       

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament 

 14.500,85   14.742,65

       (+) del Pressupost corrent 2.822,46  2.756,34  

       (+) de Pressupostos tancats     

       (+) d’operacions no 
pressupostàries 

11.678,39  11.986,31  

  

4. Partides pendents d’aplicació 
     

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 82.283,11   84.423,05

II.  Saldos de dubtós cobrament  

III. Excés de finançament afectat  

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals  

(I - II - III) 
82.283,11 84.423,05

 
 

Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió que 
celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència. 

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost a als òrgans competents de la 
Generalitat de Catalunya, així com a la Delegació d’Hisenda de Barcelona. 
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Quart- Notificar la present resolució a la Intervenció general de la Diputació de 
Barcelona.” 

I la Junta de Govern resta assabentada. 

 
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016. 

La Interventora delegada manifesta que el Compte General s’ha elaborat seguint totes 
les indicacions efectuades pels serveis competents de la Diputació de Barcelona en 
les diferents sessions i jornades, així com amb també s’ha adequat a les 
recomanacions de l’informe de control econòmic-financer de l’exercici 2015. 

A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s’aprova per unanimitat i s’adopta 
l’acord que figura a la part dispositiva: 

“Vist i examinat el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que el contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte General s’ajusta a la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, a l’empara del que disposa l’article 210, en 
relació amb l’article 203.1.d) del la TRHL. 

Atès que s’acompanyen al Compte General les memòries a què fan referència l’article 
211 del TRHL i la regla 48.3 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 44.3, i 48.1 de la 
Instrucció esmentada. 

Atès que els estats i el Compte General han estat retuts i proposats inicialment pels 
seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’article 212 del TRHL. 

Atès que d’acord amb les normes d’elaboració dels comptes anuals, que figuren a la 
quarta part, “Comptes anuals”, del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració Local,  

 els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, el 
Compte del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni 
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net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria, 
els quals formen una unitat, apareixen redactats amb claredat i mostren una 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-
patrimonial i de l’execució del Pressupost de conformitat amb el Pla de 
Comptes; 

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

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

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

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

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

 

Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan 
degudament acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la 
seva realització, segons la regla 34 de la ICAL. 

Atès que la justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en 
documents en paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que 
s’ajusten en tot cas als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents 
tipus d’operacions, d’acord amb les normes que regulen els procediments 
administratius a través dels quals es materialitzen els fets, restant assegurada en tot 
cas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment de la normativa 
aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la regla 
35 de la ICAL. 

Atès que el Compte General format per la Intervenció ha estat a disposició dels 
membres de la Junta de Govern, als efectes del seu examen i consulta, entre els dies 
8 i 19 de maig de 2017, 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 22 de maig 
de 2017 la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, ha 
emès informe favorable, el contingut íntegre del qual és el següent: 

La Junta de Govern es constitueix com a Comissió Especial de Comptes del CEMICAL i emet 
l’informe sobre els comptes anuals en la forma que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, i la normativa que la desplega. 

Pel decret de la Presidència de 4 de maig de 2017 s’establí el procediment referent a l’examen, 
estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2016 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 
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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 assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar el 19 de maig de 2017, per 
la qual cosa la Junta de Govern, degudament convocada i constituïda com a Comissió Especial 
de Comptes, es reuneix avui a fi i efecte d’informar-lo. 

La Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, després d’examinar els 
comptes i els seus justificants, comprova que el Compte General del CEMICAL de l’exercici 
2016:  

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

 Està integrat pel compte del Consorci (art. 209.1 TRHL). 
 
 El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes del CEMICAL, de conformitat 

amb l’art. 210 TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
(ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

 
 Integra el Compte General, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 

públics i una memòria demostrativa del grau en què s’han acomplert els objectius 
programats, amb indicació dels previstos i assolits, i el seu cost (art. 211 TRHL i regla 48.3 
ICAL). 

 
 Els estats i comptes de la Consorci, han estat retuts pel President, abans del dia 15 de 

maig de l’exercici següent al que corresponen (art. 212.1 TRHL). 
 
 El Compte General, format per la Intervenció, ha estat sotmès abans del dia 1 de juny a 

informe de la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes (art. 
212.2 TRHL i art. 8.1.b) dels vigents Estatuts del CEMICAL). 

 
 Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació d’allò que preveu el Títol II 

de la ICAL, donen lloc a anotacions comptables, estan degudament acreditats amb el 
corresponent justificant que posa de manifest la seva realització (regla 34 ICAL). 

 
 La justificació dels distints fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents 

en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s’ajusta als requisits i 
garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, d’acord amb les 
normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen 
aquests fets. En tot cas queda assegurada la seva validesa i eficàcia jurídica, així com el 
compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter 
personal (regla 35 ICAL). 
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 Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: el 
Balanç, el Compte del resultat econòmico-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, 
l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria (regla 45.1 
ICAL). 

 
 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 
44 a la 51 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

Atès que el Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent 
aplicable, de què abans s’ha fet esment. 

Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, la Junta de Govern, constituïda 
com a Comissió Especial de Comptes, en compliment d’allò previst a l’art. 212.2 del TRHL,  

INFORMA 

Favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l’exercici de 2016, 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 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, i l’art. 8.1.b) del 
vigents Estatuts del Consorci i en aplicació d’allò que disposa el Decret de la Presidència de 4 
de maig de 2017, relatiu al procediment referent a l’examen, estudi i informe del Compte 
General de l’exercici de 2016, el Compte General s’elevarà a la Junta de Govern, en la mateixa 
sessió i en unitat d’acte, als efectes de la seva aprovació, condicionada a que no es presenti 
cap reclamació, reparament o observació durant el termini d’exposició pública. 

El Compte General, amb l’informe de la Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial 
de Comptes, un cop aprovat per la Junta de Govern, serà exposat al públic per un termini de 
quinze dies, durant el quals, i vuit més, les persones interessades podran presentar 
reclamacions, reparaments o observacions. De no presentar-se’n dins del termini esmentat, el 
Compte General s’entendrà automàticament aprovat. 
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En el cas que, durant el termini d’exposició pública, es presentessin reclamacions, reparaments 
o observacions per part d’alguna persona interessada, la Junta de Govern, constituïda com a 
Comissió Especial de Comptes, es tornarà a reunir per informar de nou el Compte General a la 
vista dels escrits, les reclamacions o les al·legacions presentades.  

Un cop informat s’elevarà de nou a la Junta de Govern, en la mateixa sessió i en unitat d’acte, 
als efectes de la seva aprovació, acompanyat dels informes de dita Comissió i de les 
reclamacions, reparaments o observacions que, en el seu cas, s’hagin formulat.  

Atès que en aplicació del que disposa el Decret de la Presidència de 4 de maig de 
2017, relatiu al procediment referent a l’examen, estudi i informe del Compte General 
de l’exercici de 2016, s’escau aprovar el Compte General del CEMICAL condicionat a 
que no es presenti cap reclamació, reparament o observació durant el termini 
d’exposició pública. 

Considerant que, en conseqüència, cal respectar el termini d’exposició pública de 15 
dies, més 8 per presentar reclamacions. 

La present proposta es justifica en el fet que no està prevista una nova reunió de la 
Junta de Govern abans de l’1 d’octubre de 2017, data màxima en què s’ha d’haver 
aprovat definitivament el Compte General, en virtut de l’art. 212.4 del TRHL, raó per la 
qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per 
a l’adequada administració del Consorci i, en conseqüència, per a l’interès públic. 

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 2016, acompanyat de l’Informe de la Comissió 
Especial de Comptes emès de conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, condicionat a que no es presenti cap reclamació, reparament o 
observació durant el termini d’exposició pública. 
 
Segon.- Exposar el Compte General, amb l’informe de la CEC al públic per un termini 
de 15 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP, durant el quals, i vuit 
més, les persones interessades podran presentar reclamacions, reparaments o 
observacions. 
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Tercer.- Determinar que, en cas de no presentar-se’n dins del termini esmentat, el 
Compte General s’entendrà automàticament aprovat. 

Quart.- Establir que, en cas de presentar-se reclamacions, reparaments o 
observacions per part d’alguna persona interessada, la Junta de Govern, constituïda 
com a CEC, es tornarà a reunir per informar de nou el Compte General a la vista dels 
escrits, les reclamacions o les al·legacions presentades i que, un cop informat 
s’elevarà de nou a la Junta de Govern, en la mateixa sessió i en unitat d’acte, als 
efectes de la seva aprovació, acompanyat dels informes de dita Comissió i de les 
reclamacions, reparaments o observacions que, en el seu cas, s’hagin formulat.  

Cinquè.- Retre el Compte General per via telemàtica a la Sindicatura de Comptes, 
transcorreguts els terminis legals i després d’haver-se resolt les reclamacions, 
reparaments o observacions que s’hi puguin haver formulat, 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. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 
l’exercici 2015. 
 

A indicació del President, la Interventora delegada, Sra. Gallego, resumeix les 
conclusions de l’informe de control econòmic-financer corresponent a l’exercici 2015, 
realitzat per la Diputació de Barcelona, tot remarcant que es tracta d’observacions i 
recomanacions excessivament meticuloses i estrictes, derivades de les pròpies 
indicacions de la Intervenció General: 

- En la liquidació del 2015 no s’assoleixen els objectius d’estabilitat 
pressupostària, ni la regla de la despesa, però sí de forma consolidada 
per al sector públic de la Diputació, tal i com va informar la Interventora 
General de la Diputació. 
 

- Indica que el nivell de fons propis del Consorci és elevat i proposen 
reduir-lo retornant fons a la Diputació, remunerant els serveis prestats 
per la Diputació, o una reducció progressiva en els pressupostos dels 
propers exercicis. Cal indicar que és la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb la normativa legal relativa a estabilitat pressupostària, qui 
determina la utilització del romanent líquid de Tresoreria a nivell de tot 
el seu sector públic. 
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- L’abonament de la paga extraordinària del 2012, no tenia reflex 
comptable al pressupost del 2015 ni al 2016. El pagament dels dos 
fraccionaments es va realitzar seguint les instruccions de la Intervenció 
General. 

 
- Recull les mancances sobre l’elaboració del compte general de 2015, 

realitzat sense el programa informàtic. 
 

- Recull un error material a l’anunci d’aprovació del pressupost no 
significatiu. 

 
- Fa constar que la tramitació de la modificació de crèdit per incorporació 

de romanents de crèdit mancava notificar-la a la Generalitat via EACAT. 
 

- La comunicació del pressupost a la Generalitat es va fer amb 
posterioritat al 31 de març tot i que es va tramitar de forma conjunta per 
la Diputació de Barcelona en no permetre l’EACAT la remissió 
individualitzada per part dels Consorcis. 

I la Junta de Govern resta assabentada. 

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

Gerència. 
 

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

- Abonament de les despeses derivades de l’ajut del sistema de millores 
socials en la nòmina de 2016 (núm. 48/2016). 
 

- Contractació de la correcció, traducció, maquetació i impressió del llibre 
“La discapacidad y el empleo público en las administraciones públicas” 
(núm. 52/2016). 

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

posterior edició, publicació, presentació, promoció i difusió d’un llibre 
integrat en la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals” (núm. 55/2016). 

 
Aquest llibre encara no té un títol definitiu però farà referència a la 
internalització dels serveis públics locals i serà elaborat pel Sr. Federico 
Castillo. 
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- Aprovació de les despeses derivades de la contractació de l’elaboració 

de resums per a la web del CEMICAL i dels serveis d’elaboració de 
comentaris d’actualitat pel butlletí (núm. 1/2017). 

 
- Reconeixement del complement de productivitat corresponent a 

l’exercici 2016 (núm. 5/2017). 
 

- Liquidació del pressupost del CEMICAL de l’exercici 2016 (núm. 
7/2017). 

 
- Modificació de la numeració i del règim de signatures del compte 

corrent del CEMICAL (núm. 8/2017). 
 

- Reconeixement de l’ajut per fills menors de 18 anys corresponent a 
l’exercici 2016 (núm. 10/2017). 

 
- Modificació de crèdit 1/2017 per incorporació de romanents de crèdits 

(núm. 14/2017). 
 

- Reconeixement del factor d’assiduïtat corresponent a l’exercici 2016 
(núm. 17/2017). 

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

de l’exercici 2016 per part de la Comissió Especial de Comptes del 
CEMICAL (núm. 19/2017). 

 
I la Junta de Govern resta assabentada. 
 
 

7. Precs, preguntes i informació 
 
 
El Director gerent, Sr. Valls, informa que s’està treballant a oferir en breu un nou 
servei, que consistirà a recollir al web del Consorci, de manera sistematitzada i 
classificats per temàtica, les resolucions, informes, dictàmens i pronunciaments més 
rellevants que sobre Transparència siguin emesos tant pel Consejo de transparencia y 
buen gobierno com per la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació 
pública, en relació amb l’àmbit de funció pública. 
 
Igualment, és previst incorporar, a l’apartat dedicat a la Base de dades de 
Jurisprudència, les sentències més importants que pugui haver-hi en el futur sobre 
aquesta mateixa matèria i, dins l’apartat del Codi de Legislació, la normativa aplicable 
tant estatal com catalana. 
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El Sr. Villalante valora molt positivament la proposta anterior. 
 
En un altre ordre de coses, el Sr. Valls indica que el Sr. Castillo possiblement lliuri el 
manuscrit del llibre sobre la internalització dels serveis públics locals el mes vinent i 
preveu que la seva presentació es pugui dur a terme el mes d’octubre d’enguany. 
 
Així mateix, comenta que la documentació requerida legalment en matèria de 
Transparència ja es troba disponible íntegrament al web del Consorci. 
 
El Sr. Valls comenta igualment que s’han incorporat a la web les versions .epub dels 
darrers tres llibres de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals”. 
 
Seguidament, el Sr. Villalante manifesta el seu neguit per la possibilitat que, sota el 
paraigües del Tribunal Laboral de Catalunya, es prevegi la creació d’una secció per a 
la solució extrajudicial de conflictes (convidant a unes reunions de treball a 
representants de les entitats integrades al CEMICAL) quan el que s’hauria d’intentar és 
potenciar el CEMICAL per tal que pogués assumir aquest rol al conjunt del territori pel 
que fa al sector públic, posant-se en contacte formal amb la presidència del Consorci. 
 
Finalment, el President, Sr. Garcia i Cañizares, comenta que ha convidat als 
representants a la Diputació de Barcelona dels grups polítics de la CUP – Poble actiu i 
de Ciutadans a conèixer amb més profunditat la tasca realitzada pel CEMICAL. 
 
 
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 Secretari delegat El President 
 
 
 
Fernando Gonzalo Sánchez Joan Carles Garcia i Cañizares 
 


