
þcemical
consorci d estudis,
mediacló ¡ conciliaciô
a l'adm¡ni5tracló local

Data:
Caràcter:
Comença:
Acaba:
Lloc:

26 de setembre de 2011
Ordinari
13:00 hores en segona convocatòria
13:35 hores
Sala de reunions C de la planta baixa
273

de l'edifici del C/ Còrsega

ASSISTENTS

President:

Il.lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal

Vocals:

Sra. Carme Noguer Poftero (FMC)
Sra. Montserrat Simón Circuns (FMC)
Sra. Anna Mochales i Collado (ACMC)
Sr. Juan F. García Crespín (FSP - UGT)
Sr. Carlos Rubio Vallès (FSP - UGT)
Sr. Carles Villalante Sirvent (FSP - UGT)
Sr. Félíx M. Belzunce Maftín (FSC - CCOO)
Sr. José Luis Oftega Sánchez (FSC - CCOO)
Sr. losé Gabriel Tinoco Ortiz (FSC - CCOO)
Sr. Xavier Boltaina Bosch (DB)
Sr. Francisco Rueda Velasco (DB)

Secretari deleoat:

Sr. Ferran Gonzalo Sánchez
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Interventor deleqat:

Sr. Pere Seuba Hernández

AItres assistents¡

Sr. Joaquim Valls Arnau, Director Gerent del CEMICAL
Sra. Núria Cisneros Sondesa, Tècnic Mitji Especialista del CEMICAL
Sr. Jordi Roca Ventura, Coordinador de I'Area d'Hisenda i Recursos Interns (DB)

Excusen la seva assistència

Sr. Carlos Arias Casal (FMC)
Sra. Antònia Iglesias Camacho (FMC)
Il.lm. Sr. Miquel Buch Moya (ACMC)
Sr. Jordi Puigneró Ferrer (ACMC)
Sra. Anna Seijas i Vila (ACMC)
Sr. Enric Benito Bassas (FSP - UGT)
Sr. José Luis Moure Figueiras (FSC - CCOO)

Ordre del dia

1. Aprovació de l'Acta de la sessió de 25 de novembre de 2010.
2. Donar compte dels canvis produÏts en el si de la Junta de Govern.
3. Donar compte de la liquidació del pressupost 2010.
4. Aprovar definitivament el Compte General de l'any 2010.
5, Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
6. Aprovar la proposta del Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de juliol de

20LL, de designació del Sr, Xavier Boltaina Bosch com a president de la
Junta de Mediació i Conciliació.

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

8. Precs, preguntes i informació.
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DESENVOLUPAMEI\T DE LA SESSIó

L'Il'lm. President, Sr. Rossinyol, inicia la sessió elogiant la tasca que es ve
desenvolupant al Consorci, fent-se ressò de la percepció positiva que de la seva
activitat se'n desprèn per als agents que en formen part, pel bon servei que
presta com a espai de trobada i d'interrelació d'aquests, canal per al seu
manteniment formatiu i via per a la resolució extrajudicial de conflictes laborals,
tot manifestant el recolzament de la Diputació de Barcelona per a la seva
continuitat en aquesta nova etapa que s'obre en el si de la institució que
representa.

Seguidament, a indicació seva s'inicia I'examen dels assumptes inclosos a I'Ordre
del dia.

1. APROVACIó DE L'ACTA DE LA SESSIó O¡ 25 DE NOVEMBRE DE 2O1O.

El Sr. Gonzalo, secretari delegat al Consorci, comenta que l'esborrany de l'acta
va enviar-se als anteriors membres representants de la Diputació de Barcelona,
així com a la resta de vocals en data l de juliol de 2011, sense que s'hagi
manifestat cap observacíó.

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una fotocòpia de I'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 altra
objecció i en no manifestar-se'n cêp, ni emetre's vots en con[ra, l,acta
corresponent a la sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 25 de novembre de
2OL0, s'aprova.
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2. DoNAR coMprE DELs cANvrs pnoouïrs EN EL sr DE LA JUNTA DE
GOVERN.

El secretari delegat, Sr. Gonzalo, per indicació del President Sr. Rossinyol, indica
quin ha estat el canvi de membres que integren la Junta, a conseqüència de la
renovació de mandat a la Diputació de Barcelona i el Sr. President els presenta.

S'han integrat com a membres el propi President, Sr. Rossinyol, i com a vocals,
els Srs. Boltaina i Rueda, Així mateix, avança que a la propera sessió plenària de
la Diputació de Barcelona del dia 29 de setembre de 2011 és previst designar
igualment com a vocal al Consorci el Sr. Roca, coordinador de I'Area d'Hisenda i

Recursos Interns.

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

ENTITAT NOM

Sr. Carlos Arias Casal

Sra, Antònia Iglesias Camacho
jt f

Sra. Carme Noguer Portero

Sra. Montserrat Simón Circuns

Associació Catalana de Municipis ¡

Comarques

Il.lm, Sr, Miquel Buch Moya

Sra. Anna Mochales i Collado

Sr, Jordi Puigneró Ferrer

Sra, Anna Seijas i Vila

Federació de Serveis Públics de la UGT

Sr. Enric Benito Bassas

Sr. Juan F, Garcia Crespín

Sr. Carlos Rubio Vallès

Sr, Carles Villalante Sirvent

Diputació
Earcelon¡
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ENTITAT NOM

Federació de Serveis a la Ciutadania de
ccoo

Sr, Félix M. Belzunce Martín

Sr. José Luis Moure Figueiras

Sr. José Luis Ortega Sánchez

Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz

Diputació de Barcelona

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

Sr. Xavier Boltaina Bosch

Sr. Francisco Rueda Velasco

3. DONAR COMpTE DE LA LTQUTDACTO DEL PRESSUPOST 2010.

A indicació de la Presidència, l'interventor delegat, Sr. Seuba, comenta i dona
compte del decret relatiu a l'aprovació de la liquidació del pressupost del
Consorci corresponent a l'any 2010.

4. APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE GENERAL DE L'ANY 2O1O.

A indicació de la Presidència, l'interventor delegat, Sr. Seuba, passa a explicar
l'assumpte relatiu a I'aprovació definitiva del Compte General de l'any 2010, tot
precisant que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes en data 31 de març de 2011 idesprés de la seva exposició pública ien
no haver-se presentat cap reclamació, s'escauria aprovar-lo definitivament.

Es dóna compte del Dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat is'adopta I'acord que figura a la part dispositiva:

"Vist i examinat el Compte General del Consorci d'Estudis, Mediació i Concitiació a I'Administració
Local, el qual posa de manifest la gestió realitzada en e/s aspecfes econòmic, financer, patrimoniat i
pressuposfari de I'exercici referit, de conformitat amb allò que preveu I'article 208 del Text refos de ta
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Llei reguladora de /es hrsendes /ocals (TRHL} aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

Afès que el contingut, l'estructura i I'elaboració del Compte Generals'aiusfa a la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, aprovada per I'Ordre EHN4041/2004, de 23 de novembre, del
Ministeri d'Economia i Hisenda, a l'empara del que disposa l'article 210, en relació amb I'article
203.1.d) del la TRHL.

Atès que s'acompanyen al Compte General les memòries a guè fan referència I'article 211 del TRHL i
la regla 101.3 de la ICAL, així com la documentació complementària constituida per /es actes
d'arqueig de /es exisfèncles en Caixa referides a fi d'exercici i per /es nofes o certificacions de cada
entitat bancària dels sa/dos en elles exlsfenús, a favor del Consorci, referits a fi d'exercici i agrupats
per nombre o raó social de I'entitat bancària conforme determinen I'art. 209.4 del TRHL i les regles
98.3, i 101.1 de la lnstrucció esmentada.

Atès que e/s esfafs 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,

o e/s documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, el Compte del
resultat econòmic-patrimonial, l'Estat de liquidacio del Pressupost i la Memoria, e/s quals
formen una unitat, apareixen redactats amb claredat i mostren una imatge fidel del patrimoni,
de la situacio financera, del resultat econòmic - patrimonial i de l'execució delPressuposf de
la Corporació de conformitat amb el PIa de Comptes;

c han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, indiquen
la seva denominació, l'entitat a què corresponen i I'exercicia què es refereixen;

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

o mostren amb la deguda separació e/s seus components i en la seva formulació s'han tingut
en compte les prevencions que a les normes d'elaboració s'estableixen.

Atès que fofs e/s acfes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan degudament
acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la seva realització, segons /a
regla 87 de la ICAL.

Atès que la justificació dels fefs incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper,
o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, que s'ajusten en tot cas a/s requisits i
garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d'operacions, d'acord amb les normes que
regulen els procediments adminr'sfrafius a través dels quals es materialitzen e/s fets, restant
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assegurada en tot cas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment de la normativa
aplicable respecfe 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 lntervenció ha estat a disposició dels membres de Ia
Comrssó Especial de Comptes, a/s efecfes del seu examen i consulta, entre els dies 8 i 24 de març
de 2011 , ambdós inclosos, d'acord amb el que preveu I'article 101 .3 del Text refós de Ia Llei Municipal
i de règim local de Catalunya, ique en data 31 de març dita Comissio ha emès informe favorable, el
contingut íntegre del qual és el següent:

"La Comissió Especial de Comptes del CEMICAL es consfiTueix i emet I'informe sobre e/s comptes
anuals en la forma que preveu l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abrí\, i la normativa que ta desptega.

Pel decret de la Presidència de data 17 de febrer de 2011 s'establí el procediment referent a
I'examen, estudi i informe del Compte General de I'exercici de 2010 per part de la Comissió Especial
de Comptes, d'acord amb l'art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim locat de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; I'art. 116 de la LIeiT/1985, de 2 d'abril, reguladora
de /es bases de règim local; I'art. 212 del Text refós de la LIei reguladora de /es hlsendes 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 dres assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar el dia 24 de març
de 2011 , per la qual cosa la Comissio Especial de Comptes, degudament convocada, es reuneix avui
a fi iefecte d'informar-lo.

La Comissió Especial de Comptes, després d'examinar els comptesi e/s seusiustificants, comprova
que el Compte General del CEMICAL de I'exercici 2010:

o Posa de manifest Ia gestió realitzada en e/s aspecfes econòmic, financer, patrimonial i
pressuposfa ri (art. 208 TRHL).

¡ Esfà integrat pelcompte del Consorci (art. 209.1 TRHL).

o El contingut, estructura i normes d'elaboració dels comptes del CEMICAL, de conformitat
amb l'art. 210 TRHL, s'ajusten a la lnstrucció del model normal de Comptabilitat Local
(ICAL), aprovada per I'Ordre EHN4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri
d'Economia iHisenda.

o S'acompanyen al Compte General, una memòria justificativa del cost i rendiment dets
servers públics i una memòria demostrativa del grau en què s'han acomplert els objectius
programats, amb indicació dels previstos i asso/ifs, i el seu cost (art. 211 TRHL i regla
101.s rcALI
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o E/s esfats i comptes de la Consorci, han estat rendits pel President, abans del dia 15 de
maig de l'exercici següent al que corresponen (art. 212.1 TRHL).

o El Compte General, format per la lntervenció, ha estat sofmès abans del dia 1 de juny a
informe de la Comissió Especial de Comptes, constituida pels membres de /es diferents
entitats que integren el Consorci (art. 212.1 TRHL).

o Pel que fa a la justificació, tots el actes o fets que, en aplicació d'allò que preveu el Títol Il
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).

c La justificació dels distints fefs incorporats a la comptabilitat esfà suportada en
documents en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s'ajusta
a/s reqursifs 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 fof cas queda assegurada Ia seva validesa i eficàcia
jurídica, així com el compliment de la normativa aplicable respecte a la proteccio de
dades de caràcter personal (regla BB ICAL).

o E/s comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són e/s segrlenfs: e/
Balanç, el Compte del resultat econòmic-patrimonial, I'Estat de liquidació del pressuposf
i Ia Memòria (regla 98.1 ICAL).

o Als comptes anuals del Consorci s'hi ha unit la documentació complementària següent:
I'Acta d'arqueig de /es exrsfèncres en Caixa referides a fi d'exercici i /es notes o
ceftificacions de cada entitat bancària dels sa/dos en elles exrsfenfs a favor del
CEMICAL, referits a fi d'exercici i agrupats per nombre o raó social de I'entitat bancària.

Vist l'informe de la lntervencio delegada informant favorablement el Compte general.

Atès que el Compte General ha estat elaborat d'acord amb la normativa de règim local vigent,
constitui'da per I'art. 116 de la LleiT/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases de règim local; l'art.
101 del Text refos de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril;e/s arfs. del 208 al 212 del Text refós de Ia LIei reguladora de les hrsendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5de març, i/esreg/es de la 97 a la 104de la
lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per I'Ordre EHN4041/2004, de 23 de
novembre, del Ministerid'Economia i Hisenda.

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

Per tot això, examinat el Compte Generali e/s seusTustificants, la Comissió Especial de Comptes, en
compliment d'allò previst a I'art. 212.2 delTRHL,
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INFORMA

Favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l'exercici de 2010, el qual està
integrat pel Compte del Consorci, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació per tal
de sotmetre'l a I'aprovació definitiva de la Junta de Govern.

De conformitat amb allò que diçosa l'art. 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de /es hrsendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Compte General del CEMICAL de
I'exercici de 2010 i aquest informe, estaran exposafs al públic pel termini de quinze dies durant els
quals, i vuit dies més, e/s lnferessafs podran presentar reclamacions, reparaments o observacions
que, en e/ cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, la qual practicarà en tal supòsit
quantes comprovacions considerinecessàries i emetrà a I'efecte un nou informe, el qual, juntament
amb el present i amb les reclamacions i reparaments formulafs, se sofmetran a la Junta de Govern
del CEMICAL per a la seva aprovació."

Atès que des del 13 d'abril al 3 de maig d'enguany el Compte General va ser objecte d'exposició
pública (BOP de 12 d'abril de 2011), d'acord amb l'article 212.3 del TRHL, ique en l'esmentat
període, i en el dels I dies següenfs, e/ Consorci no té constància que s'hi hagués interposat cap
reclamació.

Considerant que, en no havent-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions en e/s
terminis assenya/afs, 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 a¡'ïò, afesos els motius exposafs i la normativa aplicable, aquesta presidència eleva a la Junta
de Govern l'adopcio dels segrienfs

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a t'Administració
Local de I'exercici 2010, acompanyat de I'lnforme de la Comissió Especial de Comptes emès de
conformitat amb allò que preveu I'article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de /es Hrsendes
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 I'Acord de Ple de la Sindicaura de Comptes de 12 d'abril de
2011 , segons DOGC. 5863, de 20 d'abril de 2011 ."
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s. ApRovAR LA MoDrFrcncró DE LA pLANTTLLA r DE LA RELAcTó oe
LLOCS DE TREBALL.

A indicació de la Presidència, el Director Gerent, Sr. Valls, passa a informar sobre
la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball que es proposa
aprovar per paft de la Junta de Govern.

En primera instància comenta que el personal del CEMICAL és personal funcionari
de la Diputació de Barcelona adscrit en servei actiu al Consorci, al qual se li
apliquen els acords i pactes derivats dels instruments de negociació col.lectiva
d'aq uesta.

Explica que la Sra. Cisneros ocupava una plaça de tècnic mitjà de gestió A2 de
manera interina i que no va superar el procés selectiu per cobrir-la
definitivament però que a la vegada sí va superar el procés per cobrir una plaça
d'auxiliar administratiu C2. Es per això que, transitòriament, i mentre no passin
6 mesos de prestació de serveis en pràctiques (de conformitat amb allò establert
a les bases de la convocatòria) en la plaça C2, no podrà tornar a ocupar una
plaça A2 amb caràcter interí, amb la corresponent dotació pressupostària.

Per tant, transitòriament, es proposa la modificació de la plantilla i de la relació
de llocs de treball del Consorci en el sentit d'amortitzar una plaça de tècnic mitjà
de gestió A2 i de crear una d'auxiliar administratiu C2.

Es dóna compte del Dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat is'adopta l'acord que figura a la part dispositiva:

"Vist que e/s esfaúufs del CEMICAL estableixen, en l'article 8.1 f), que correspon a la Junta de Govern

l'aprovació de la plantilla així com de la relació de llocs de treball.

Vist elgue diçosen l'article 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, quant a la

plantilla de personal i a la relació de llocs de treball.

Atès que raons organitzatives fan necessâria la modificació de Ia plantilla de personal funcionari del

CEMICAL, consrsfenf a I'amo¡lització d'una plaça de Tècnic Mitjà de Gesfó integrada en l'Escala
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d'Administració Especial (Grup A2) i la creacio simultània d'una plaça d'Auxiliar Administratiu

integrada en l'Escala d'Administració General (Grup C2), amb la subsegüent modificació de la retació

de llocs de treball.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar la plantilla de personal i Ia relació de llocs de treball del Consorci d'Estudis,

Mediació i Conciliació a l'Administració Local, amb les determinacions gue s'hi contenen quant a les

condicions laborals iretributives a aplicar al personal que hi presta serveþ que seran idèntiques a tes

vigents a la Diputació de Barcelona:

PLANTTLLA DE PERSONAL

ATEGORIA GRUP ESdU SOTS-ESAU DOTACIO

Tècnic Administració
General

A1 Administració General Tècnica I

Tècnlc Superior Dret A1 Ad m in istra ció Esp ecia I Tècnìca I

A uxi I ia r A dm i n istra ti u C2 Administracfui General Auxiliar 1

RELACTO DE LLOCS DE TREBALL (i)

DENOMINACIó DEL LLOC
DEDIØCTO T

]aRNADA (2)
REQUTSITS

GRUP/SUBGRUP
COMPLEMENT

DE DE'-ENACIO
LLOC DE TREBALL

RETRIBUNU

Director gerent EC A1 28 A202

Tècnic superior Dret
espectàlista en funció

oública i relacions laborals
MFO A1 20 TGO2

Auxiliar General Nivell I PMC C2 15 AS02
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L2

(1) Al personal que presta serueis en el Consorci l¡ seran d'aplicacirí les condicions laborals i retributives vigents a la Diputació
de Barcelona.

(2) Ded¡cdc¡ó Ìtipologia de jornada:
EC: Exclusiva
MFO: Ordinàriaflexible
PMC: Ordinàiamatípartit

SEGON.- El present acord modifica l'aprovat per la Junta de Govern en /a sessró de 25 de novembre

de 2010."

El Sr. Villalante comenta la necessitat de buscar una solució al més aviat poss¡ble
per pal.liar aquesta disfunció atès que les tasques que realitzarà la Sra, Cisneros
aniran més enllà del que correspon a la categor¡a C2 donat el grau de
complexitat, cone¡xement i experiència que exigeixen les funcions a

desenvolupar al Consorci, atribucions que havien estat valorades com a

corresponents a la categoria A2.

6. APROVAR LA PROPOSTA DEL PLE DE LA DIPUTACTó O¡ BARCELONA
DE 26 DE JULTOL DE aOLL, DE DESTGNACIó DEL SR. XAVTER BOLTATNA
BOSCH COM A PRESIDENT DE LA JUNTA DE MEDIACIó I CONCILIACIó.

A indicació del President Sr. Rossinyol, el secretari delegat, Sr. Gonzalo, explica
la resolució per la qual, s'eleva a la Junta de Govern la proposta del Ple de la
Diputació de Barcelona de nomenar el Sr. Boltaina com a President de la Junta
de Mediació i Conciliació del Consorci.

D'acord amb el que disposa I'afticle 12 dels vigents estatuts del Consorci, el Sr.
Gonzalo recorda la necessitat de proposar la designació per part de cadascuna de
les entitats que conformen el CEMICAL dels seus respectius vocals a la
mencionada Junta.

Els assistents a la sessió, representants d'aquestes entitats, es comprometen a
designar-ne els vocals i a trametre la proposta al Consorci. El Sr. Villalante
avança que per part de la Federació de Serveis Públics de la UGT serà el Sr.
Rubio.
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Sotmès a votació el Dictamen que es transcriu seguidament, s'aprova per
unanimitat i s'adopta l'acord que figura a la part dispositiva:

?fès gue el Ple de la Diputació de Barcelona, en reunió ordinària de data 26 de jutiot de 2011, adoptà

entre d'altres e/ segúenf acord:

'Proposar a la Junta de Govern del Consorci que designi com a President de la Junta de Mediació i
Conciliacio el Sr. Xavier Boltaina Bosch d'acord amb I'art. 12 dels Esfafufs del Consorci, el qual no ha
de tenir necessàriament la condició legald'electe d'acord amb els esfafufs."

Atès que segons disposa l'afticle 12 dels vigents Esfafufs del CEMICAL, la Junta de Mediació i
Conciliació és un òrgan de naturalesa mixta, amb participació paritària dels representants de /es

entitats integrades en el Consorci. Es t'òrgan tècnic consultiu del Consorci en relació amb les

actuacions de resolució de conflictes en matèria de personal, i està constitui'da per un president i
quatre vocals. El seu president serà proposat per la Diputació de Barcelona, mentre que els quatre

vocals seran proposafg respectivament, per cadascuna de les altres entitats integrades al Consorci.

Per tot arÎo, afesos els motius exposafs i la normativa aplicable, aquesta Presidència eleva a la Junta

de Govern l'adopció del següent

ACORD

Aprovar la proposta del Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de juliol de 2011, de designació det

Sr. Xavier Boltaina Bosch com a president de la Junta de Mediació i Concitiació det CEM\CAL."

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

A indicació del President Sr. Rossinyol, el Director Gerent, Sr. Valls, es remet als
decrets, el detall dels quals s'indica a continuació:

Entitat Número Data doc. Descripció

C.E.M.LC.A.L. t 02/02/2017 Reconeixement del complement de productivitat
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c.E.M.I.C.A,L.

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

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

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

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

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

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

c.E.M.LC.A.L.

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

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

L7/02/2077

L7/02/20rr

24/03/20t7

28/03/2OLr

18/04/20LL

09/os/20tt

02/06/207r

30/06/207r

2e/07/2Ort

20/09/20rt

10

2010
Liquidació del pressupost del (CEMICAL) de
I'exercici 2010
Procediment referent a l'examen, estudi i

informe del Compte General de l'exercici 2010
per part de la Comissió Especial de Comptes del
CEMICAL
Aprovació d'un conveni de col.laboració entre la
Universitat de Barcelona i el CEMICAL per a la
realització de pràctiques dels estudiants de
tercer cicle: màsters i postgraus
Reconeixement del factor d'assiduitat
corresponent a l'exercici 2011
Reconeixement de I'ajut per fills menors de 18
anys corresponent als exercicis 2010 ¡ 2011
Concessió d'un permís per maternitat del 8
d'abril al 28 de juliol de 2011 a la Sra. Maria
Dolores Miró Folgado
Modificació de crèdit t/201I del pressupost del
CEMICAL, per generació de crèdit
Concessió a la Sra. Maria Dolores Miró Folgado
del gaudiment del permís de lactància de forma
diària des del 2-7 al 15-9 de 2011 i de forma
compactada des del 16 al 28-9 de 2011, i

concessió del gaudiment de forma compactada
de la reducció d'un terç de la jornada, amb la
percepció del 100% de les retribucions des del
29-9-20tI al t9-7-20t2
Modificació del règim de signatures del compte
de| CEMICAL
Contractació d'una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil que pugui ser atribuida al
CEMICAL pels danys i perjudicis materials i/o
personals causats a tercers derivats de la seva
act¡vitat

11

16

20

26

27

33

37

I la Junta de Govern en queda assabentada.

8. PRECS, PREGUNTES r TNFORMACTó.

Atesa l'esdevinguda renovació sindical, inquirit pel Sr. Belzunce, el Director
Gerent, Sr. Valls, comenta gu€, sempre que existeixi disponibilitat, seran
facilitats els exemplars del codi de legislació que siguin requerits pels interessats
per tal d'afavorir la tasca dels nouvinguts; per a això només caldrà prèviament
es proporcion¡ un llistat nominal amb les adreces electròniques, per tal de poder
trametre les successives actualitzacions.
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El Sr. Villalante manifesta el seu reconeixement per als ex-membres del Consorci
i agraeix la seva implicació en el rellançament de I'entitat, impuls que va servir
per convertir-la en un referent al món local espanyol, tant per la seva activitat de
difusió com per la de mediació i conciliació,

L'Il.lm. President, Sr. Rossinyol, coincideix amb el Sr. Villalante, considera que
s'ha fet una molt bona tasca i declara que encara es pot arribar a millorar tot
explotant la seva atribució, pràcticament única a nivell estatal, per resoldre les
discrepàncies laborals de manera extrajudicial, i més tenint en compte la
conjuntura socioeconòmica actual que fa preveure un augment de la
conflictivitat.

La Sra. Noguer coincideix amb aquesta previsió i considera igualment que haurà
de ser el CEMICAL qui tracti de resoldre aquestes divergències abans d'arribar a
la via judicial.

El Sr. Villalante informa als assistents sobre la propera celebració d'unes
Jornades sobre la reforma de la funció pública a Catalunya a I'EAPC.

Finalment, l1l.lm. President, Sr. Rossinyol, anuncia la imminent posada en marxa
de la nova web del CEMICAL, seu electrònica que recull noves condicions
d'accessibilitat i n'actualitza el seu format, a més de preveure l'habilitació d'un
espai on els membres d'aquesta Junta de Govern puguin disposar de la
documentació que pugui resultar del seu interès.

Sense més precs, preguntes i informació, el President, Sr. Rossinyol, conclou la
sessió.

El Secretari delegat El President

Ferran Gonzalo Sánchez Carles Rossinyol Vidal
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