CONSORCI D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
(CEMICAL)
Acta Junta de Govern
Data:
31 de juliol de 2020.
Caràcter
Ordinari.
Hora d’inici:
10:06 hores.
Hora d’acabament: 10:53 hores.
Modalitat:
Sessió celebrada a distància.
Canal de Comunicació: Mitjançant l’eina “Microsoft Teams”.

ASSISTENTS:
President
Il·lm. Sr. Carles RUIZ NOVELLA
Vocals
Sr. Rafael DE YZAGUIRRE I PABOLLETA
Sr. Xavier GARCÉS TRILLO
Sr. Carles VILLALANTE SIRVENT
Sr. Manuel Carlos FAGES MARTA
Sra. Maria Dolores MIRÓ FOLGADO (vocal suplent)
Secretari delegat
Sr. Juan Pedro Robles Pérez
Interventora Delegada:
Sra. Celia Gallego Herrera

1

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 601d22d1add4ceb0dcbe Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

ALTRES ASSISTENTS
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director gerent del CEMICAL
Sr. Cristian Armadàs Sabaté, CEMICAL
Sra. M. Teresa Muratel Cavero, Directora S. Secretaries Delegades
Sra. Vanessa Amigo Gonzalez, Secretaria delegada
Sra. Marta Aguado Garcia, Suport Secretaria
Sr. Jordi Murillo (SGOT.TeamsManager)
EXCUSA L’ABSÈNCIA
Sr. Jordi PERICÀS TORGUET
Ordre del dia
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen
l’ordre del dia que es transcriu a continuació:
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 22 d’octubre de 2019.
2. Donar compte dels canvis produïts en el sí de la Junta de Govern.
3. Informe del Compte General de l’exercici 2019 per part de la Junta de Govern,
constituïda com a Comissió Especial de Comptes.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2019.
5. Donar compte dels informes de control financer de l'exercici 2018: auditoria de
comptes, memoràndum de control financer, control permanent dels tres primers
trimestres, i control permanent del quart trimestre.
6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència.
7. Informació del Consorci.
8. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El President Sr. Carles Ruiz Novella, dona la benvinguda als assistents a aquesta
sessió telemàtica de la Junta de Govern que es celebra a distància i per mitjans
telemàtics a causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la crisi
sanitària, i atesa la impossibilitat de garantir les distàncies interpersonals, el que
dificulta la realització de la sessió de forma presencial, tot això de conformitat amb l’art.
46.3 de la L 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, tal i com es va posar
de manifest en la convocatòria tramesa a l’efecte.
El Secretari delegat recorda les pautes d’actuació a seguir en la sessió, que en síntesi
fan referència a l’adopció dels acords i la manera de sol·licitar el torn de paraula.
Una vegada identificats els assistents, s’inicia i es desenvolupa la sessió d’acord amb
l’ordre del dia previst.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 22 d’octubre de 2019.
En haver-se acompanyat amb la convocatòria una còpia de l’acta de la sessió, es dona
per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per ser aprovada.
El President del Consorci, Sr. Ruiz Novella, 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 22 d’octubre de 2019, s’aprova per unanimitat dels assistents.
2. Donar compte dels canvis produïts en el sí de la Junta de Govern.
A instàncies del President el Secretari delegat informa de la composició actual dels
membres de la Junta de Govern del CEMICAL d’acord amb el dictamen que es
transcriu a continuació:
“DICTAMEN
Donar compte dels canvis produïts en el si de la Junta de Govern
En aplicació de l’article 7 dels estatuts del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a
l’Administració Local, la Junta de Govern ha de tenir la següent composició: una
Presidència i cinc vocalies distribuïdes de la següent manera:

 Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Municipis de Catalunya.
 Una de titular i una altra de suplent per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Serveis Públics de la UGT.
 Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de
Catalunya.
 Una de titular i una altra de suplent per la Diputació de Barcelona.
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, en sessió de 8 de juny de 2020,
va designar les noves vocalies titular i suplent en substitució de les anteriors (designacions que
es van notificar al CEMICAL el passat 6 de juliol), recaient la vocalia titular en Xavier Garcés
Trillo, alcalde de Barberà del Vallès, i la suplent en Carlos
Cordón Núñez, alcalde de
Cerdanyola del Vallès.
En virtut de tot això, el Director gerent proposa a la Presidència del Consorci que elevi a la
Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de les designacions per part de la Federació de Municipis
de Catalunya, de les vocalies titular i suplent a la Junta de Govern del CEMICAL. La persona
designada com a nou vocal titular és Xavier Garcés Trillo, alcalde de Barberà del Vallès, i com
a nou suplent el senyor Carlos Cordón Núñez, alcalde de Cerdanyola del Vallès.
Segon.- Donar-se per assabentada de la composició actual dels membres de la Junta de
Govern del CEMICAL, d’acord amb els antecedents exposats, que resta conformada de la
següent manera:
3
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President: Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
Vocalies titulars:
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (Associació Catalana de Municipis)
Sr. Manuel Carlos Fages Mata (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO)
Sr. Xavier Garcés Trillo (Federació de Municipis de Catalunya)
Sr. Jordi PericàsTorguet (Diputació de Barcelona)
Sr. Carles Villalante i Sirvent (Federació de Serveis Públics de la UGT)
Vocalies suplents:
Sr. Carlos Cordón Núñez (Federació de Municipis de Catalunya)
Sr. José Antonio Fernández Cáceres (Federació de Serveis Públics de la UGT)
Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis)
Sra. Lola Miró Folgado (Diputació de Barcelona)
Sra. Mercedes Paredes Durán (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO)”

El President dona la benvinguda a la Junta de Govern als dos nous membres, Sr.
Xavier Garcés Trillo i Sr. Carlos Cordón Núñez, titular i suplent respectivament en
representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
I la Junta de Govern es dona per assabentada.
3. Informe del Compte General de l’exercici 2019 per part de la Junta de Govern,
constituïda com a Comissió Especial de Comptes.
El President del consorci dona la paraula al Director gerent del consorci que informa
que correspon a la Junta de Govern constituïda en Comissió Especial de Comptes
informar el Compte General del Consorci de l’exercici 2019 amb caràcter previ a la
seva aprovació per la Junta de Govern, un cop hagi estat sotmès a la preceptiva
informació pública, comentant que ha estat a disposició dels seus membres abans de
la convocatòria d’aquesta sessió a efectes d’estudi, examen i informe.
El Director gerent explica el contingut del dictamen remarcant allò que conté el Compte
general en el punt 26 (pàg. 56 a 58) pel que fa al cost detallat per a cadascuna de les
activitats i serveis.
Seguidament intervé la interventora delegada, per tal explicar el contingut del seu
informe que els membres de la Junta van rebre juntament amb la convocatòria de la
reunió d’avui.
I a continuació, per unanimitat la Comissió Especial de Comptes informa
favorablement el Compte General de l’exercici 2019 en els termes següents:
“La Junta de Govern es constitueix com a Comissió Especial de Comptes del CEMICAL i ha
d’emetre l’informe sobre els comptes anuals en la forma que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, i la normativa que la desplega.
Pel decret de la Presidència de 19 de juny de 2020 s’establí el procediment referent a
l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2019 per part de la Comissió
Especial de Comptes, d’acord amb els articles 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de
4
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Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març; 48 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 i 127 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) aprovat
pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Finalitzat el termini per examinar i consultar el Compte General la Comissió Especial de
Comptes, degudament convocada s’ha de reunir a fi i efecte d’informar-lo.
La Junta de Govern, constituïda com a Comissió Especial de Comptes, després d’examinar els
comptes i els seus justificants, ha de comprovar que el Compte General del CEMICAL de
l’exercici 2019:
 Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari (art. 208 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 de la finalització
del termini prorrogat per l’art. 48.3 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, a informe de la Junta de Govern constituïda com a
Comissió Especial de Comptes (art. 212.2 TRHL i art. 8.1.b) dels vigents Estatuts del
CEMICAL). El termini s’ha prorrogat des del primer de juny fins a un període equivalent
a la durada efectiva de l’estat d’alarma.
 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.
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La Intervenció delegada ha d’emetre informe al Compte General, el qual s’ha d’integrar a
l’expedient d’aprovació.
El Compte General, que s’acompanya com annex al present dictamen, ha estat elaborat
d’acord amb la normativa de Règim local vigent, constituïda per l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim local; l’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de
Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els arts. del 208
al 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les regles 34, 35 i de la 44 a la 51 de la Instrucció del model
normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre.
El Compte General està documentat i justificat d’acord amb la normativa vigent aplicable, de
què abans s’ha fet esment.
Per tot això, examinat el Compte General i els seus justificants, el Director gerent proposa que
el President de la Junta de Govern i de la Comissió Especial de Comptes, en
compliment d’allò previst a l’art. 8.1.b) dels Estatuts del CEMICAL i a l’art. 212.2 del TRHL, elevi
a la Comissió Especial de Comptes els següents
ACORDS
Primer.- Informar favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l’exercici de
2019, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació.
Segon.- Establir que de conformitat amb allò que disposa l’art. 212.3 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el
Compte General del CEMICAL de l’exercici de 2019 i aquest informe, estaran exposats al
públic pel termini de quinze dies durant els quals, i vuit dies més, les persones interessades
podran presentar reclamacions, reparaments o observacions que, en el cas de produir-se,
seran examinats la Comissió Especial de Comptes, la qual practicarà en tal supòsit quantes
comprovacions consideri necessàries i emetrà a l’efecte un nou informe, el qual, juntament amb
el present i amb les reclamacions i reparaments formulats, se sotmetran a la Junta de Govern
del CEMICAL per a la seva aprovació.”

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2019.
El President del Consorci dona la paraula al Director gerent, Sr. Valls, que comenta
que la liquidació del pressupost de l’any 2019 es va aprovar per decret de la
presidència de data 28 de gener de 2020 i que els membres de l’òrgan han disposat
del document íntegre que es va trametre juntament amb la convocatòria i que es
transcriu a continuació:

“DECRET
Núm. expedient
Promotor

Codi XGL
CEMICAL
6
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Tipus expedient
Objecte
Destinataris

Liquidació del pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i
Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) de l’exercici 2019
CIF/DNI

Núm. op. comptable

Import total

Altres serveis
Ref. interna

Actes de referència VNIS

L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), 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 corresponent.
Vista la documentació incorporada al present expedient i que s’ajusta a l’establerta en els arts.
93 a 103 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la llei Reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
Vist que la Junta de Govern del CEMICAL va aprovar el pressupost per a l’exercici 2019 en
sessió de 12 de novembre de 2018, que esdevingué aprovat de manera definitiva en no haverse presentat cap reclamació.
Atès que correspon al CEMICAL liquidar el pressupost propi i vista la comunicació realitzada
per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el 19 de setembre de 2018, així com el
contingut de la consulta resolta per la Secretaria d’Estat d’Hisenda del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública, (comunicada per la Intervenció General el 21 del mateix mes), en virtut de la
qual es considera que el pressupost dels consorcis no forma part del pressupost general de
l’ens matriu, amb el canvi de criteri que això comporta respecte del procediment de liquidació.
D’acord amb allò establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 45a de les d’Execució del
Pressupost 2019, la liquidació del pressupost del Consorci ha estat informada per la Intervenció
delegada i es presenta per a la seva aprovació per part de la Presidència.
Vist l’informe de la Intervenció delegada sobre la proposta de resolució d’aprovació de la
liquidació del pressupost de 28 de gener de 2020.
Vist l’informe de la Intervenció delegada, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, emès amb caràcter independent i
que s’incorpora de conformitat amb que disposa l’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.
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.
7
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En virtut de tot l’anterior, proposo a la Presidència l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a
l’Administració Local de l’exercici 2019, d’acord amb tota la documentació incorporada a
l’expedient, que presenta les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats comptables:
Segon.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci, en la primera sessió que celebri, de
la liquidació aprovada per la Presidència.
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern del Consorci de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa,
elaborat per la Intervenció delegada amb caràcter independent, en compliment d’allò que
disposa l’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.
Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost a la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda
de Barcelona.
INGRESSOS

DESPESES

8
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RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

“
I la Junta de Govern resta assabentada.

5. Donar compte dels informes de control financer de l'exercici 2018: auditoria
de comptes, memoràndum de control financer, control permanent dels tres
primers trimestres, i control permanent del quart trimestre.
El Director gerent explica als membres de la Junta de Govern el procediment que des
del Servei de Control Financer, depenent de la Intervenció general de la Diputació de
Barcelona, se segueix per realitzar any rere any aquests informes.
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En relació a l’exercici 2018, el Director gerent assenyala que els quatre informes,
d’auditoria, memoràndum de control financer, de control permanent dels tres primers
trimestres, i de control permanent del quart trimestre, que els membres de la Junta de
Govern han disposat des de la convocatòria de la reunió, sumen un total 117 fulls,
incloses les observacions realitzades pel Consorci als informes provisionals. Això, per
a un pressupost total de 241.020 euros, dels quals aproximadament el 90% és Capítol
1, que es gestiona aplicant idèntiques condicions que les vigents per al personal al
servei de la Diputació de Barcelona, del sector públic de la qual el CEMICAL en forma
part i per tant sense cap marge de decisió per part del Consorci.
En aquest sentit, el Director gerent desitja agrair expressament a la interventora
delegada la seva col·laboració per tal que les anomalies que s’hi detecten en un
determinat exercici no es produeixin de nou en el següent, objectiu gens fàcil d’assolir,
de vegades, per la modificació dels criteris que s’apliquen en l’exercici de la funció
fiscalitzadora.
La interventora delegada aclareix que la major part d’anomalies són d’ordre menor i
referides a la comptabilitat financera i no a la comptabilitat pressupostària.
El President demana si algú vol prendre la paraula per fer cap comentari, i en no
manifestar-se’n cap la Junta de Govern resta assabentada.

6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la
Gerència.
A indicació de la Presidència, pren la paraula el Director gerent del Consorci, que es
remet al llistat de les diferents resolucions dictades pels òrgans unipersonals del
Consorci, des de la darrera sessió celebrada i que van de la número 41 a la número 55
de l’exercici 2019 i de la número 1 a la 28 de l’exercici 2020 que es relacionen a
continuació:
Entitat: C.E.M.I.C.A.L.
Any:
2019
Entitat

Número: 41 a 55

Número Data doc. Descripció
Data Reg.

Òrgan

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

41

01/10/2019 Relació comptable d'obligacions
07/10/2019 i propostes de manaments de
pag. O/2019/28. (Import:
9.139,31€)

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

42

08/10/2019 Modificació de crèdit 1/2019 per
09/10/2019 transferència de crèdits. Núm.
exp. 1/2019. (Import: 1.000,00€)

PDT

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

43

08/10/2019 Reconeixement del permís de
09/10/2019 paternitat a un funcionari adscrit

PDT

10
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al Consorci.
C.E.M.I.C.A.L.

44

21/10/2019 Nomenament de vice-president
21/10/2019 del CEMICAL.

PDT

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

45

21/10/2019 Execució, en relació amb les
21/10/2019 anualitats 2018 i 2019, de l'Acord
Plenari de data 20 de desembre
e 2018 de la Diputació de
Barcelona, que ratifica l'Acord
assolit per la Mesa General de
Negociació en data 29 de
novembre de 2018, sobre
complement de sistema de
millores socials vigent a la
corporació. (Import: 3.120,00€)

PDT

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

46

23/10/2019 Relació comptable d'obligacions
24/10/2019 i propostes de manament i pag.
O/2019/29. (Import: 12.318,70€)

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

47

07/11/2019 Relació comptable d'obligacions
15/11/2019 i propostes de manament i pag.
O/2018/30. (Import: 1.351,50€)

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

48

11/11/2019 Relació comptable d'obligacions
15/11/2019 i propostes de manament i pag.
O/2018/31. (Import: 1.968,02€)

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

49

15/11/2019 Abonament de les despeses
18/11/2019 derivades del sistema de millores
socials en la nòmina de
novembre de 2019. (Import:
362,08€)

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

50

18/11/2019 Relació comptable d'obligacions
20/11/2019 i propostes de manament i pag.
O/2018/32. (Import: 76,50€)

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

51

22/11/2019 Relació comptable d'obligacions
26/11/2019 i propostes de manament i pag.
O/2018/33. (Import: 14.344,75€)

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

52

29/11/2019 Relació comptable d'obligacions
17/12/2019 i propostes de manament i pag.
O/2018/34. (Import: 1.027,27€)

PDT

11
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C.E.M.I.C.A.L.

53

02/12/2019 Relació comptable d'obligacions
17/12/2019 i propostes de manament i pag.
O/2018/35. (Import: 51,39€)

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

54

16/12/2019 Relació comptable d'obligacions
17/12/2019 i propostes de manament de
pag. O/2019/36. (Import:
19.375,61€)

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

55

17/12/2019 Relació comptable d'obligacions
17/12/2019 i propostes de manament de
pag. O/2019/37. (Import: 27,00€)

Entitat: C.E.M.I.C.A.L.
Any:
2020
Entitat

Número: 1 a 28

Número Data doc. Descripció
Data Reg.

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

1

08/01/2020 Aprovació de les despeses
16/01/2020 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. (Import:
4.680,00€)

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

2

07/01/2020 Relació comptable d'obligacions
20/01/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/1. (Import: 13.310,57€)

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

3

23/01/2020 Aprovació de la despesa
27/01/2020 derivada de la cessió dels drets
d'autor per a la posterior edició,
publicació, presentació,
promoció i difusió d'un llibre
integrat en al col·lecció "Estudis
de Relacions Laborals". (Import:
1.500,00€)

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

4

24/01/2020 Relació comptable d'obligacions
28/01/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/2. (Import: 11.980,83€)

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

5

28/01/2020 Liquidació del pressupost del
31/01/2020 Consorci d'Estudis, Mediació i
Conciliació a l'Administració

Òrgan

PDT

12
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Local (CEMICAL) de l'exercici
2019.
C.E.M.I.C.A.L.

6

29/01/2020 Relació comptable d'obligacions
04/02/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/3. (Import: 29,89€)

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

7

05/02/2020 Relació comptable d'obligacions
12/02/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/4. (Import: 28,07€)

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

8

11/02/2020 Relació comptable d'obligacions
12/02/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/5. (Import: 382,50€)

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

9

17/02/2020 Contractació de la correcció,
20/02/2020 traducció i maquetació del llibre
"Extinción de la relación de
Trabajo en el empleo público
impacto de la jurisprudencia del
TJUE (2016-2019). (Import:
5.607,60€)

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

10

24/02/2020 Relació comptable d'obligacions
25/02/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/6. (Import: 11.828,73€)

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

11

25/02/2020 Reconeixement del complement
26/02/2020 de productivitat corresponent a
l'exercici 2019. (Import:
6.762,88€)

PDT

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

12

28/02/2020 Adhesió a l'e-NOTUM de la
28/02/2020 plataforma de d'Administració
Oberta de Catalunya.

PDT

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

13

09/03/2020 Reconeixement de l'ajut pel fills
12/03/2020 menors de 18 anys corresponent
a l'exercici 2019.

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

14

23/04/2020 Relació comptable d'obligacions
24/04/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/11. (Import: 12.095,73€)

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

15

06/05/2020 Increment de les retribucions
06/05/2020 bàsiques i complementàries del

PDT

13
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personal al servei del CEMICAL
per a l'any 2020
C.E.M.I.C.A.L.

16

13/05/2020 Resolució reconeixement del
13/05/2020 factor d'assiduïtat integrant del
complement de productivitat a
satisfer durant l'exercici 2020.
(Import: 5.157,48€)

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

17

26/05/2020 Relació comptable d'obligacions
27/05/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/12. (Import: 16.046,69€)

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

18

05/06/2020 Relació comptable d'obligacions
08/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/13. (Import: 388,50€)

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

19

05/06/2020 Execució, en relació amb
08/06/2020 l'anualitat 2020, de l'Acord
Plenari de data 20 de desembre
de 2018 de la Diputació de
Barcelona, que ratificà l'Acord
assolit per la Mesa General de
Negociació en data 29 de
novembre de 2018, sobre
complementació del sistema de
millores socials vigent a la
corporació. (Import: 2.060,00€)

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

20

11/06/2020 Relació comptable d'obligacions
17/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/7. (Import: 27,00€)

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

21

11/06/2020 Relació comptable d'obligacions
17/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/8. (Import: 12.477,63€)

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

22

11/06/2020 Relació comptable d'obligacions
17/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/9. (Import: 280,50€)

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

23

11/06/2020 Relació comptable d'obligacions
17/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/10. (Import: 9.288,62€)

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

24

19/06/2020 Procediment referent a
22/06/2020 l'examen, estudi i informe del

PDT

PDT

PDT

14
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Compte General de l'exercici
2019 per part de la Comissió
Especial de Comptes del
CEMICAL.
C.E.M.I.C.A.L.

25

25/06/2020 Relació comptable d'obligacions
26/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/14. (Import: 21.316,93€)

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

26

26/06/2020 Relació comptable d'obligacions
29/06/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/15. (Import: 27,00€)

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

27

01/07/2020 Relació comptable d'obligacions
02/07/2020 i propostes de manament i pag.
O/2020/16. (Import: 13.499,53€)

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

28

13/07/2020 Contractació d'una pòlissa
15/07/2020 d'assegurança de responsabilitat
civil que pugui ser atribuïda al
Consorci d'Estudis, Mediació i
Conciliació a l'Administració
Local (CEMICAL). (Import:
2.036,90€)

El Director gerent explica el contingut de les resolucions, el llistat de les quals els
membres de la Junta van rebre juntament amb la convocatòria de la reunió d’avui,
distribuïdes en tres blocs: el primer que correspon a una majoria de resolucions -en
què no s’hi deté- bàsicament de tràmit, per contenir relacions comptables d’obligacions
i propostes de manament vinculades al tràmit de la nòmina o el pagament de factures
a proveïdors; un segon bloc, integrat per 8 resolucions: la número 43, 45 i 49 del 2019
i la número 11,13,15,16 i 19 del 2020, d’aplicació al personal de la plantilla del
CEMICAL sobre condicions de treball aprovades per al personal de la Diputació; i un
tercer, integrat també per 8 resolucions: la número 42 i 44 del 2019 i la número 1, 3, 9,
12, 24 i 28 que explica amb més detall per tractar de temes diversos que no poden
qualificar-se de tràmit, d’entre elles: la que aprova el nomenament del Sr. Jordi Pericàs
com Vice-president del consorci, l’aprovació de la despesa relacionada amb la cessió
de drets d’autor del llibre que està escrivint per al CEMICAL el professor Joan Mauri, o
l’aprovació de les despeses derivades de la contractació de comentaris de sentències
a càrrec d’experts per al Butlletí i la base de dades, assenyalant que els imports de
tots dos conceptes es mantenen inamovibles des de fa molts anys i que potser
convindria revisar quan s’elabori el pressupost per al proper exercici.
El Director gerent, finalitzada la seva intervenció, ofereix als membres de la Junta la
possibilitat d’obtenir explicacions addicionals sobre qualsevol de les resolucions
dictades, el text íntegre de les quals té a l’abast. En declinen l’oferiment, donant-se per
satisfets amb tot el que s’ha comentat durant la reunió.

15
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7. Informació del Consorci.
El Director gerent explica als membres de la Junta de Govern tres temes d’especial
relleu:
- En relació a la situació actual comenta que el Consorci intenta que l’impacte de la
Covid-19 en l’activitat ordinària del CEMICAL sigui mínim, mitjançant l’aplicació de la
modalitat de prestació de serveis no presencials (d’acord amb els paràmetres que
estableix al respecte la Diputació de Barcelona) i l’adaptació electrònica dels diversos
tràmits i processos. En aquest sentit, planteja que les peticions d’actuacions de
conciliació, arribat el cas s’intentarien dur a terme mitjançant sessions telemàtiques.
- Pel que fa a la gestió diària del Consorci el Director gerent informa que s’ha vist
bastant més afectada per causa de la baixa mèdica iniciada durant el període de
confinament forçós, de la funcionària adscrita a la plaça de Tècnica mitjana, comentant
que es tracta d’una persona d’enorme vàlua tant professional com personal com bé
saben els membres i assistents de la Junta de Govern que seguidament li expressen i
li fan arribar els millors desitjos d’un ràpid i complet restabliment.
Quant a la imprescindible substitució temporal de la funcionària, ja sol·licitada a la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació, el Director gerent explica
que se’ls ha comunicat que es produirà tan aviat com fos possible, ateses les
limitacions imposades per la pandèmia quant a la realització de processos per proveir
borses de treball. D’altra banda, el Director gerent expressa el seu agraïment a la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació perquè, de manera
transitòria, una funcionària adscrita a la dita Direcció ha començat a donar suport al
CEMICAL en una part de les tasques associades a la gestió economicofinancera del
Consorci.
- A continuació el Director gerent assenyala que hi ha un parell d’àmbits que per causa
de la circumstància esmentada resten en aquest moments aturats i que per la seva
transcendència segurament requeriran igualment d’un suport per part de la Diputació
de Barcelona per tal de poder implementar-los passat l’estiu. Es tracta de la nova
pàgina web, en què les tasques preparatòries atribuïdes al Consorci estaven ja gairebé
finalitzades, i de la incorporació del consorci al projecte d’administració electrònica, en
què el CEMICAL ha rebut la diagnosi preliminar realitzada pel Gabinet d’Innovació
Digital de la Diputació de Barcelona.
I la Junta de Govern es dona per assabentada.

8. Precs i preguntes.
El Sr. Carles Villalante i a continuació el Sr. Manuel Fages reiteren la petició al
President del consorci que faci arribar el suport, agraïment i desig de recuperació de
tothom a la empleada del CEMICAL en situació de baixa mèdica recordant la seva
vàlua com a persona i professional.

16
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El President, Sr. Carles Ruiz respon que li faran arribar l’estima de tothom i el desig de
la seva immediata recuperació.
El Sr. Carles Villalante s’adreça al President comentant que en la seva condició de
president del consorci i de l’Àrea de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona,
com administració de referència, hi ha molta feina a fer en matèria de teletreball,
considerant que no és només treball a distància sinó que requereix una valoració
integral no només de la feina sinó de l’esforç tecnològic i personal que s’ha d’adaptar a
aquesta nova forma de treballar.
El President, Sr. Carles Ruiz comenta que la Diputació de Barcelona n’és conscient i
que està treballant per proporcionar aquestes pautes de racionalització del teletreball
recordant que aquest fet prové d’una situació d’urgència durant la qual s’ha intentat
gestionar tot de la millor manera possible, agraint en aquest sentit a tots els
treballadors i treballadores, funcionaris i funcionaries de la corporació i del seu sector
públic l’esforç personal realitzat, assenyalant que essent complicat s’assolirà el repte
per ser capaços de donar uns perfils que ajudin també als ajuntaments.
El Sr. Carles Villalante explica que hi ha un instrument que es pot aprofitar que es diu
Consell Català de la Funció Pública que fa poc es va reunir. Que es tracta d’un espai
de representació de totes les administracions públiques de Catalunya, dels sindicats i
de les entitats municipalistes considerant que la Corporació ha de tenir en aquest
fòrum de participació un paper rellevant. Considera que aquesta nova forma de
treballar, accelerada pel coronavirus, també pot comportar un increment de la
conflictivitat i un increment de mediacions i conciliacions pel CEMICAL.
El Sr. Manuel Fages, explica que està d’acord amb els anteriors comentaris i
assenyala que hi ha un altre instrument, que és l’acord signat recentment per les dues
associacions i els sindicats per a tot el procés de desescalada que serà molt útil amb
el recolzament de la Diputació de Barcelona.
El Sr. Villalante afegeix que al Consell Català de la Funció Pública es va arribar a un
acord amb la Generalitat de Catalunya en matèria de conciliació de la vida laboral i
familiar a nivell municipal, considerant que caldria promoure les reunions d’aquest
espai de participació per afrontar aquesta nova manera de treballar i ser referents no
només a Catalunya sinó també a la resta de l’Estat.
El President comenta que es recull aquest repte esperant que tothom sigui conscient
de la magnitud i del caràcter urgent del mateix.
I sense més intervencions el President dona per finalitzada la sessió agraint
l’assistència dels presents als quals desitja un bon estiu i molta salut.
El Secretari delegat
Juan Pedro Robles Pérez

El President
Carles Ruiz Novella

17
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