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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI 
D’ESTUDIS, MEDIACIÓ i CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
 
 

Data:    1 de desembre de 2011    
Caràcter:        Ordinari 
Comença:      12:15 hores en segona convocatòria 
Acaba:           12:50 hores  
Lloc: Sala S3, planta -1, edifici 25, Recinte Escola Industrial, 

c/Compte Urgell 187, Barcelona 
 
 
 

ASSISTENTS 
 
 

President: 
 
Il�lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal 
 
 

Vocals: 
 
Sra. Antònia Iglesias Camacho (FMC) 
Sra. Carme Noguer Portero (FMC) 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (ACMC) 
Sr. José Luis Ortega Sánchez (FSC - CCOO) 
Sr. Xavier Boltaina Bosch (DB) 
Sr. Jordi Roca Ventura (DB) 
Sr. Francisco Rueda Velasco (DB) 
 
 
Secretari  delegat: 
 
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez 
 
Interventor delegat: 
 

Sr. Pere Seuba Hernández 
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Altres assistents: 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director Gerent del CEMICAL 
Sra. Raquel Jiménez Martos, Tècnic Superior en Dret del CEMICAL  
Sra. Núria Cisneros Sondesa, Tècnic Mitjà Especialista del CEMICAL 
 
 

Excusen la seva assistència 
 

Sr. Carlos Arias Casal (FMC) 
Sra. Montserrat Simón Circuns (FMC) 
Il�lm. Sr. Miquel Buch Moya (ACMC) 
Sra. Sílvia Portús i Bonet (ACMC) 
Sr. Jordi Puigneró i Ferrer (ACMC) 
Sr. Enric Benito Bassas (FSP - UGT) 
Sr. Juan F. García Crespín (FSP - UGT) 
Sr. Carlos Rubio Vallès (FSP - UGT) 
Sr. Carles Villalante Sirvent (FSP - UGT) 
Sr. Félix M. Belzunce Martín (FSC - CCOO) 
Sr. José Luis Moure Figueiras (FSC - CCOO) 
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz (FSC - CCOO) 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 26 de setembre de 2011. 
2. Donar compte dels canvis produïts en el si de la Junta de Govern. 
3. Aprovar la proposta de la Presidència de pròrroga del nomenament del 

director gerent amb efecte d’1 de desembre de 2011. 
4. Aprovar inicial del pressupost per a l’any 2012. 
5. Informe sobre les activitats del Consorci. 
6. Donar compte de les resolucions de la Presidència dictades des de la 

celebració de la darrera Junta de Govern. 
7. Precs, preguntes i informació. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Il�lm. President, Sr. Rossinyol, inicia la sessió i a indicació seva s'inicia l'examen 
dels assumptes inclosos a l'Ordre del dia. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE SETEMBRE DE 2011. 
 
En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una fotocòpia de l’acta 
de la sessió anterior, es dóna per llegida, i se sotmet a la consideració dels 
presents per ser aprovada. 
 
El President del Consorci, Diputat Sr. Rossinyol, demana si hi ha alguna objecció i 
en no manifestar-se’n cap, ni emetre’s vots en contra, l’acta corresponent a la 
sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 26 de setembre de 2011, s’aprova. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS CANVIS PRODUÏTS EN EL SI DE LA JUNTA DE 
GOVERN. 
 
El President, Sr. Rossinyol, indica quin ha estat el canvi de membres que 
integren la Junta. 
 
S’han integrat com a vocals membres els Srs. Roca i Yzaguirre i la Sra. Portús. 
 
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 

Sra. Carme Noguer Portero 
Federació de Municipis de Catalunya 

Sra. Montserrat Simón Circuns 

Il�lm. Sr. Miquel Buch Moya 

Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta 

Sra. Sílvia Portús i Bonet 

Associació Catalana de Municipis i 
Comarques 

Sr. Jordi Puigneró Ferrer 
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ENTITAT NOM 

Sr. Enric Benito Bassas 

Sr. Juan F. Garcia Crespín 

Sr. Carlos Rubio Vallès 
Federació de Serveis Públics de la UGT 

Sr. Carles Villalante Sirvent 

Sr. Félix M. Belzunce Martín 

Sr. José Luis Moure Figueiras 

Sr. José Luis Ortega Sánchez 

Federació de Serveis a la Ciutadania de 
CCOO 

Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz 

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

Sr. Xavier Boltaina Bosch 

Sr. Jordi Roca Ventura 
Diputació de Barcelona 

Sr. Francisco Rueda Velasco 

 
 
3. APROVAR LA PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DE PRÒRROGA DEL 
NOMENAMENT DEL DIRECTOR GERENT AMB EFECTE D’1 DE DESEMBRE DE 
2011. 
 

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

“Atès que la Junta de Govern del CEMICAL, en sessió de 10 de desembre de 2009, acordà ratificar el 
decret dictat per la Presidència en data 24 de novembre de 2009 i, en conseqüència, prorrogar el 
nomenament com a director gerent del Consorci del Sr. Joaquim Valls Arnau, funcionari de la 
Diputació de Barcelona adscrit a l’organisme en comissió de serveis, per un període de dos anys i 
amb efectes d’1 de desembre de 2009, en les mateixes condicions vigents fins aleshores. 
 

Atès que l’esmentat nomenament finalitza el 30 de novembre de l’any en curs i que aquesta 
Presidència considera procedent proposar el Sr. Valls per seguir desenvolupant aquest càrrec, prèvia 
la seva adscripció en comissió de serveis de conformitat amb allò previst a l’article 186 a) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, per un període de dos anys. 
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Atès que de conformitat amb el que disposen els vigents estatuts del Consorci en l’article 14.1, el 
director gerent serà nomenat per la Junta de Govern, a proposta del president, entre personal 
funcionari de carrera o personal contractat laboral permanent al servei de l’Administració local. 
 
En virtut de tot això, aquesta Presidència proposa 

 
ACORD 

 
Prorrogar el nomenament com a director gerent del CEMICAL del Sr. Joaquim Valls Arnau, funcionari 
de la Diputació de Barcelona adscrit en comissió de serveis al Consorci, per un període de dos anys, 
amb efectes d’1 de desembre de 2011 i en les mateixes condicions fins ara vigents.” 
 
El President, Sr. Rossinyol, agraeix la feina feta fins ara i espera que es continuï 
treballant d’ara en endavant amb la mateixa intensitat.  
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2012. 
 
 

A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s’aprova per unanimitat i 
s’adopta l’acord que figura a la part dispositiva: 
 
Atès que ha estat elaborada la proposta de pressupost per a l’exercici de 2012, del Consorci 
d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local, juntament amb els següents annexos: la 
memòria explicativa dels objectius, inversions, activitats i plantilla, l’informe econòmico-financer, i les 
bases d’execució del pressupost. 
 
Atès que el pressupost del Consorci es nodreix, gairebé en la seva totalitat, de l’aportació que fa la 
Diputació de Barcelona des del seu pressupost. 
 
Atès que la proposta de pressupost que es presenta a aprovació presenta per a l’exercici 2012 en el 
seu estat de despeses, uns crèdits inicials totals de dos-cents quatre mil vuit-cents vint-i-set euros 
(204.827,00 euros) i, que per equilibrar el pressupost en el seu estat d’ingressos, s’ha previst una 
aportació de la Diputació de Barcelona de dos-cents quatre mil set-cents vint-i-set euros (204.727,00 
euros), que afegit a les altres previsions d’ingrés donen un pressupost equilibrat en els 204.827,00 
euros. 
 

Vistos els informes favorables de l’Interventor delegat del Consorci, i que s’acompanyen com a annex. 

 

Vist l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 
164 i 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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reguladora de les hisendes locals, juntament amb les previsions que fa respecte els pressupostos de 
les entitats locals el RD 500/1990, de 20 d’abril, en especial l’art. 9.2, respecte el contingut de les 
Bases d’Execució. 
 
Per tot això, el President del Consorci, en ús de les facultats que els seus Estatuts li confereixen, 
proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL), per a l’exercici 2012, per un import total de DOS-CENTS QUATRE 
MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS (204.827,00 euros), tant pel que fa al seu estat d’ingressos 
com al de despeses, juntament amb tots els annexos acompanyats i resta de documentació que a 
continuació es detalla: 
 
– Pressupost de despeses i ingressos desglossat per partides  
– Memòria d’objectius i activitats i plantilla de personal  
– Bases d’execució del pressupost  
 
Segon.-  Exposar al públic l’expedient d’aprovació inicial del pressupost del 2012, mitjançant inserció 
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació, durant els quals els interessats podran 
examinar-los i presentar reclamacions davant la Junta de Govern del Consorci. 
 
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si dins del termini no s’haguessin presentat 
reclamacions. En cas contrari, la Junta de Govern disposarà d’un mes per a resoldre-les. 
 
 
 

ANNEX AL PRESSUPOST 2012 
 

PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 

 

PLANTILLA 
 

CATEGORIA GRUP ESCALA SOTS-
ESCALA DOTACIÓ 

Tècnic Administració 
General A1  Administració General Tècnica 1 

Tècnic Superior Dret A1  Administració Especial Tècnica 1 
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Auxiliar Administratiu C2  Administració General Auxiliar 1 

 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  (1) 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DEDICACIÓ I 
JORNADA (2) 

REQUISITS 
GRUP/SUBGRU

P 

COMPLEMENT 
DE 

DESTINACIÓ 

LLOC DE TREBALL 
RETRIBUTIU 

Director gerent EC A1 28 A202 

Tècnic superior Dret 
especialista en funció 

pública i relacions laborals 
MFO A1 20 TG02 

Auxiliar General Nivell 1 PMC C2 15 AS02 

 
(1) Al personal que presta serveis en el Consorci li seran d’aplicació les condicions laborals i retributives vigents a la Diputació 
de Barcelona. 
 
(2) Dedicació i tipologia de jornada: 
     EC: Exclusiva 

MFO:  Ordinària flexible 
PMC:  Ordinària matí partit 

 

 
Aquesta plantilla s’estima valorada en 187.187,00 € import que figura en els crèdits inicials del pressupost de 
despeses del capítol I. 
 
El Director Gerent, Sr. Valls, explica detalladament el contingut dels documents 
que s’aproven conjuntament amb el pressupost de 2012 i el compara amb els 
dels exercicis anteriors: es revela una reducció d’un 1,39 % respecte a 2011 
(quan el de 2011 ja es va reduir un 12,37 % respecte al de 2010). Comenta 
també que cap a la meitat de 2012 i coincidint amb la propera Junta, 
previsiblement es proposarà una modificació de crèdit –suportada amb el 
romanent de crèdit obtingut per la no cobertura de la llicència per maternitat de 
la vacant transitòria de la Sra. Miró- per cobrir la despesa, per una banda, per a 
l’edició d’un llibre del Sr. Joan Mauri sobre els òrgans de representació del 
personal funcionari de l’Administració Local i, per altra, per a la creació de nou i 
amb caràcter permanent d’una plaça i lloc de treball de tècnic mitjà amb 
amortització simultània de la plaça i lloc d’Auxiliar d’Administració General. 
 
L’interventor delegat, Sr. Seuba, informa favorablement el pressupost. 
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5. INFORME SOBRE LES ACTIVITATS DEL CONSORCI.  
 
A indicació de la Presidència el Director Gerent, Sr. Valls, fa esment del 
document que s’ha lliurat avui als membres de la Junta -contenint quantes dades 
els poden resultar d’interès en aquest punt- i passa a informar sobre les 
activitats del Consorci, tot distingint entre l’activitat adreçada a la prevenció de la 
conflictivitat laboral i la de resolució de conflictes a instància de part. 
 
Fa un repàs minuciós de la informació facilitada a través del web del Consorci 
(nova des del 25.11.2011): 
 

� Codi de legislació 
� El Butlletí 
� Convenis i Acords sobre condicions de treball 
� Monografies 
� L’actualitat 
� Sessions de presentació de publicacions 
� Sentències 
� Plans de pensions 

 
En relació amb la resolució extrajudicial de conflictes comenta que curiosament 
no s’han rebut sol�licituds des de les darreres eleccions, tot i que avui mateix o 
demà se’n presentaran dues de l’Ajuntament de Barcelona. Avança que és 
possible que amb l’anunciada reforma laboral prenguin encara més protagonisme 
aquests procediments. 
 
A continuació, exposa l’evolució ascendent i progressiva dels agents subscrits als 
serveis del CEMICAL tant a Catalunya, com a la resta de l’Estat, tot destacant la 
presència, en ambdós casos, de representants de l’Administració local i de les 
organitzacions sindicals. 
 

Finalment i respecte al nou web del Consorci, explica que té continguts 
diferenciats en funció de si l’agent radica a Catalunya o no, amb un nou espai per 
a subscripcions i un nou cercador, tot mostrant als assistents els serveis que s’hi 
faciliten i realçant la seva utilitat, per tractar-se d’eines senzilles i no pensades 



 
 

 

 
  

 
 
  
  

 
9 
 

                                                                             

per a la utilització de juristes especialitzats sinó precisament per a aquells 
usuaris a qui els hi manca aquesta formació. 
 
 

6. 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 al 
decret, el detall del qual s’indica a continuació: 
 

Entitat Número Data doc. Descripció 
     
C.E.M.I.C.A.L. 44 25/10/2011 Modificació del règim de signatures del CEMICAL 

 
I la Junta de Govern en queda assabentada. 
 
7. PRECS, PREGUNTES I INFORMACIÓ. 
 
El Sr. Gonzalo recorda als assistents la necessitat que les entitats consorciades 
proposin formalment el nomenament d’un vocal representant a la Junta de 
Mediació i Conciliació per tal que puguin ser designats a la propera Junta de 
Govern i es pugui conformar el referit òrgan, presidit pel Sr. Boltaina, proposat 
per la Diputació de Barcelona i designat a la darrera sessió d’aquesta Junta. 
 
Sense més precs, preguntes i informació, el President, Sr. Rossinyol, conclou la 
sessió. 
 
El Secretari delegat      El President 
 
 
 
 
 
Ferran Gonzalo Sánchez     Carles Rossinyol Vidal 
 
 


