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

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    17 de maig de 2018 
Hora d’inici:   10.30 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  10.50  hores 
Lloc: Sala de reunions de la 5a. planta de CAN SERRA - 

Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya nº 126 
Barcelona 

 
Assistents: 
 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
Vocals  
 
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. José Antonio Fernández Cáceres, UGT (suplent) 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sra. Mercedes Paredes Durán, CCOO - (suplent) 
 
Intervenció delegada 
 
Sra. Cèlia Gallego Herrera 
 
Secretaria delegada 
 
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez 
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S’excusen 
 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, FSC-CCOO 
 
 
Altres Assistents 
 
Sr. Joaquim Valls i Arnau, director gerent 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
 
 
No assisteixen  
 
Sr. Juan Ignacio Soto Valle, FMC 
 
Ordre del dia 

 
I. Examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici 2017. 

 
II. 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. 
  
 

I. Examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici 2017.  

El president dóna la paraula a la Interventora delegada qui comenta el següent: 
 

 El Compte s’ha elaborat d’acord amb la normativa vigent. 
 S’han tingut en compte les darreres observacions de l’informe 

d’auditoria per al compte de l’exercici 2016. 
 S’han incorporat als quadres corresponents les notes relatives a la 

memòria. 
 S’ha incorporat tota la documentació requerida. 
 El Compte haurà d’aprovar-se abans de l’1 de juny i retre’l a la 

Sindicatura de Comptes, via telemàtica, abans del 15 d’octubre. 
 Aquest any serà el darrer que el Compte General serà sotmès a l’estudi 

de la Comissió Especial de Comptes del Consorci, ja que com el 
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pressupost 2018 ha estat aprovat conjuntament per la Diputació, el 
Compte General corresponent al 2018 també haurà d’aprovar-se 
conjuntament, i per tant serà la Comissió Especial de Comptes de la 
Diputació de Barcelona qui estudiarà i emetrà informe respecte els 
comptes generals de la Diputació i tot el seu sector públic. 

 
A continuació, 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 del CEMICAL de data 19 de d’abril de 2018 s’establí el 
procediment referent a l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2017 
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 l’11 de maig de 2018, 
per la qual cosa la Comissió Especial de Comptes, degudament convocada, 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 2017:  

 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. 
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 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 que la Intervenció delegada informa 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. 
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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 2017, 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 2017 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.” 

 

II. Precs, preguntes i informació. 

El president cedeix la paraula al Gerent, Sr. Valls, qui dóna compte de l’informe sobre el 
cost de les activitats de l’exercici 2017, informe que forma part de la memòria i que es 
transcriu a continuació: 
 

“1. Publicacions 

Per mitjà d’una Resolució de 16 de novembre de 2017 es procedí a la contractació de 
la correcció, maquetació i impressió del llibre “La reinternalització de serveis públics: 
aspectes administratius i laborals”, de Federico Castillo Blanco. La despesa prevista 
per a aquesta contractació va executar-se íntegrament durant l’exercici 2017. 

El dia 11 de desembre de 2017 es presentà el llibre, dotzè de la col·lecció “Estudis de 
Relacions Laborals”, del qual també vàrem fer una edició en castellà que es correspon 
amb l’onzè títol de la col·lecció “Estudios de Relacions Laborales”. 

La seva edició en les dues versions, catalana i castellana, juntament amb el pagament 
a l’autor, ha suposat un cost de 15.158,68 €. 
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Els llibres editats (1.900 exemplars en la versió catalana i 2.450 en la castellana) es 
trameten gratuïtament als agents del CEMICAL i a altres destinataris (personal al 
servei de l’Administració). 

S’hi afegeix una despesa de 300 euros per l’actuació professional de ponent en la 
presentació del dit llibre. Les despeses d’organització i protocol·làries d’aquest acte 
van ser de 49,90 €. 

Finalment, la presentació del llibre “La discapacitat i l’ocupació a les administracions 
públiques”, de Jorge Pérez Pérez, satisfet amb pressupost de 2016, es va dur a terme 
el 27 de març de 2017. Va suposar una despesa de 300 euros, del pressupost de 
2017, per l’actuació professional d’un ponent en la presentació del dit llibre. 

2. Adaptació dels llibres de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals” a nous 
formats. 

A banda de l’edició en paper, els llibres de la col·lecció d’”Estudis de Relacions 
Laborals” també s’ofereixen en format PDF a la pàgina web del CEMICAL. 

Durant l’exercici 2017, s’han adaptat al format .epub els títols onzè i dotzè de la 
col·lecció d‘“Estudis de Relacions Laborals” (“La discapacitat i l’ocupació a les 
administracions públiques” i “La reinternalització de serveis públics: aspectes 
administratius i laborals”), tots dos en les versions catalana i castellana, amb un cost 
total de 499,20 €. 

3. El Butlletí  

Per a l’elaboració del Butlletí, que es tramet en format digital, es requereix, a causa de 
la limitada plantilla del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s’encarrega 
(només per a l’apartat de comentaris jurisprudencials) a persones que reuneixen les 
condicions d’idoneïtat requerides, tant en formació com en experiència i preparació.  

L’any 2017 l’edició dels sis Butlletins va tenir un cost total de 810 €. 

4. Sentències 

El CEMICAL ofereix, per mitjà de la seva plana web, una selecció i resum de les 
sentències més novedoses o rellevants en l’àmbit de recursos humans, que poden 
afectar la gestió de les relacions de serveis a les administracions públiques. Per a la 
realització d’aquestes tasques es requereix, a causa dels limitats mitjans personals del 
Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s’encarrega parcialment a 
professionals qualificats. 
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El cost total de la cerca, recull, catalogació, depuració i selecció de les sentències 
referides, 43 en total durant 2017, així com la redacció de les corresponents sinopsis i 
resums, va ser de 2.580 €. 

5. Actuacions de conciliació i mediació 

Els pagaments a les persones que van actuar com a conciliadores o mediadores en 
els expedients de 2017, van sumar 210,35 €. 

6. Activitats instrumentals per al compliment dels fins del Consorci 

6.1.- Subscripció de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que dóna 
cobertura a la responsabilitat civil que li pugui ser atribuïda al Consorci pels danys i 
perjudicis materials i/o personals causats a tercers derivats de les activitats pròpies, 
així com la responsabilitat civil del personal que presta serveis a l’entitat, per una acció 
de regrés, per una acció de danys als béns i drets de l’entitat i per una acció de 
responsabilitat comptable per una investigació del Tribunal de Comptes o qualsevol 
altre òrgan fiscalitzador de comptes de l’Administració: 1.910,70 €. 

6.2.- El funcionament ordinari del Consorci, així com la celebració dels actes de 
conciliació i de les sessions de la Junta de Govern, ha significat en despeses de 
material un total de 385,55 €. 

6.3.- A l’efecte de donar compliment a l’obligatorietat en l’ús dels mitjans electrònics, 
es van tramitar la renovació del certificat digital de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, amb un cost de 16,94 €.” 

A continuació el Sr. Villalante felicita la bona feina realitzada posant-la com a exemple 
de bon govern, gestió pública i eficiència administrativa.  

 
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 
 


