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Data:
Caràcter:
Comença:
Acaba:
Lloc:

ASSISTENTS

President:

Il.lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal

Vocals:

Sr. Carlos Arias Casal (FMC)
Sra. Antònia Iglesias Camacho (FMC)
Sra. Carme Noguer Portero (FMC)
Sra. Eugènia Revilla Esteve (FMC)
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (ACMC)
Sr. Carlos Rubio Vallès (FSP - UGT)
Sr. Carles Villalante Sirvent (FSP - UGT)
Sr, Félix M. Belzunce Martín (FSC - CCOO)
Sr. Francisco Rueda Velasco (DB)

Secretari deleoat:

Sr. Ferran Gonzalo Sánchez

Interventor deleoat:

Sr. Pere Seuba Hernández

18 de juny de 20L2
Ordinari
10:30 hores en segona convocatòria
11 :00 hores
Sala C-E, c/Còrsega 273, Barcelona
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AItres assistents:

Sr. Joaquim Valls Arnau, Director Gerent del CEMICAL
Sra. Raquel Jiménez Maftos, Tècnic Superior en Dret del CEMICAL
Sra. Núria Cisneros Sondesa, Tècnic Mitjà Especialista del CEMICAL

Excusen la seva assistència

Il.lm. Sr. Francesc Xavier Garcia i Arrocha (ACMC)
Sr. Jordi Puigneró i Ferrer (ACMC)
Sr. Albert Guilera i Planas (ACMC)
Sr. Enric Benito Bassas (FSP - UGT)
Sr. Juan F. García Crespín (FSP - UGT)
Sr. José Luis Moure Figueiras (FSC - CCOO)
Sr. José Luis Ortega Sánchez (FSC - CCOO)
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz (FSC - CCOO)
Sr. Xavier Boltaina Bosch (DB)
Sr. Jordi Roca Ventura (DB)

Ordre del dia

1. Aprovació de I Acta de la sessió d'1 de desembre de ZOLL.
2. Donar compte dels canvis produÏts en el si de la Junta de Govern.
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2011.
4. Aprovar definitivament el Compte General de l'exercici 2011.
5. Aprovar la modificació de la plantilla ide la relació de llocs de treball,
6. Aprovar la modificació del pressupost de I'exercici 20t2.
7. Informe sobre les activitats del Consorci,
8. Donar compte de les resolucions de la Presidència dictades des de la

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO.

L'Il.lm. President, Sr. Rossinyol, inicia la sessió ia indicació seva s'inicia I'examen
dels assumptes inclosos a I'Ordre del dia.

1. APROVACIó DE L'ACTA DE LA SESSIó D'l DE DESEMBRE 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.
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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 1de desembre de 2011, s'aprova.

2. DONAR COMPTE DELS CANVIS PRODUÏTS EN EL SI DE LA JUNTA DE
GOVERN.

El President, Il.lm. Sr. Rossinyol, cedeix la paraula al Secretari Delegat, Sr.
Gonzalo, qui dóna compte a la Junta de Govern de quins han estat els canvis de
membres que l'integren.

S'han integrat com a vocals membres els Srs. Francesc Xavier Garcia i Arrocha i

Albert Guilera i Planas i la Sra. Eugènia Revilla Esteve.

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

ENTITAT NOM

Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Carlos Arias Casal

Sra. Antònia Iglesias Camacho

Sra. Carme Noguer Portero

Sra. Eugènia Revilla Esteve

Associació Catalana de Municipis ¡

Comarques

Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta

Il.lm. Sr. Francesc Xavier Garcia i Arrocha

Sr. Albert Guilera i Planas

Sr, Jordi Puigneró Ferrer

Federació de Serveis Públics de la UGT

Sr. Enric Benito Bassas

Sr. Juan F, Garcia Crespín

Sr, Carlos Rubio Vallès

Sr. Carles Villalante Sirvent

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
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ENTITAT NOM

Diputació de Barcelona

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

Sr. Xavier Boltaina Bosch

Sr. Jordi Roca Ventura

Sr. Francisco Rueda Velasco

La Junta de Govern en resta assabentada.

3. DONAR COMPTE DE LA LTQUIDACTó DEL PRESSUPOST DE L',ANY 2O11.

A indicació del President, Il.lm. Sr. Rossinyol, l'Interventor Delegat, Sr. Seuba,
dóna compte de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 20L1, que
deixa un romanent de tresoreria per a despeses generals de 54.343,61 €.

La Junta de Govern en resta assabentada.

4. APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI
20LL.

A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s'aprova per unanimitat i

s'adopta l'acord que figura a la part dispositiva:

Vist i examinat el Compte General del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a I'Administració
Local, el qual posa de manifest la gestió realitzada en e/s aspecfes econÒmic, financer, patrimonial i
pressuposfa ri de I'exercici referit, de conformitat amb allò que preveu I'article 208 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

Atès que el contingut, I'estructura i I'elaboració del Compte Generalsãlusfa a la lnstrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre EHN4041/2004, de 23 de novembre, del
Ministeri d'Economia i Hisenda, a I'empara del que drsposa I'a¡ticle 210, en relació amb |afticle
203.1.d) del la TRHL.

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

Atès que e/s esfafs i el Compte General han estat retuts i proposafs inicialment pels seus òrgans
competents, a tenor delque estableix l'afticle 212 del TRHL.
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Atès que d'acord amb les normes d'elaboració dels comptes anuals, que figuren a la quarta pañ,
"Comptes anuals", del Pla Generalde Comptabilitat P(tblica adaptat a I'Administració Local,

o e/s documents que integren els comptes esmenfafs comprenen el Balanç, el Compte del resultat
econòmic-patrimonial, I'Estat de liquidació del Pressupost i la MemÒria, els quals formen una
unitat, apareixen redactats amb claredat i mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, del resultat econòmic - patrimonial i de I'execució delPressuposf de la Corporació de
conformitat amb el Pla de Comptes;

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

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

o mostren amb la deguda separació e/s seus components i en Ia 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 Ia ICAL.

Atès que Ia justificació dels fefs incorporats a la comptabilitat està supoftada en documents en paper,
o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que s'ajusten en tot cas a/s requisits i
garanties esfab/erfs per a cadascun dels diferents tipus d'operacions, d'acord amb les normes que
regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen els fets, restant
assegurada en tot cas /a seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment de la normativa
aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb la regla 88 de la ICAL.

Atès que el Compte General format per la lntervenció ha estat a disposició dels membres de la
Comissió Especial de Comptes, a/s efecfes del seu examen i consulta, entre els dres I i 24 de març
de 2012, ambdós rnclosos, d'acord amb elque preveu I'afticle 101.3 delText refós de Ia Llei Municipal
i de règim local de Catalunya, i que en data 28 de març de 2012 dita Comissio ha emès informe
favorable, el contingut íntegre del qual és el següent:

"La Comissió Especial de Comptes del CEMICAL es consfffueix i emet I'informe sobre e/s comptes
anuals en la forma que preveu I'aft. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la normativa que la desplega.

Pel decret de la Presidència de data 1 de març de 2012 s'esfaö/í el procediment referent a I'examen,
estudi i informe del Compte General de l'exercici de 2011 per paft 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 LleiT/1985, de 2 d'abril, reguladora
de /es bases de règim local; |aft 212 del Text refós de la Llei reguladora de /es hrsendes /ocals
(TRHL), aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i I'aft. 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 dles assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar el 24 de març de
2012, per la qual cosa la Comissó Especial de Comptes, degudament convocada, es reuneix avui a fi
i efecte d'informar-lo.

La Comissió Especial de Comptes, després d'examinar e/s compfes i e/s seus justificants, comprova
que el Compte General del CEMICAL de I'exercici 2011:
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o Posa de manifest la gestió realitzada en els aspecfes econÒmic, financer, patrimonial i
pressuposfari (art. 208 TRHL).

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

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

o S'acompanyen al Compte General, una memÒria justificativa del cost i rendiment dels seruers
públics i una memÒria demostrativa delgrau en què s'han acompleft els objectius programats, amb
indicació dels previstos I asso/ifs, i el seu cost (añ. 211 TRHL i regla 101.3 ICAL).

o E/s esfafs i comptes del Consorci, han estat rendits pel President, abans del dia 15 de maig de
l'exercicisegüent al que corresponen (añ. 212.1 TRHL).

o El Compte General, format per la lnteruenció, ha estat sotmès abans del dia 1 de juny a informe de
la Comissió Especial de Comptes, constituïda pels membres de /es diferents entitats que integren
el Consorci (art. 212.2 TRHL).

o Pel que fa a la justificació, tots e/ acfes o fets que, en aplicació d'allò que preveu el Títol ll de la
ICAL, donen lloc a anotacions comptables, estan degudament acreditats amb el corresponent
justificant que posa de manifest la seva realització (egla 87 ICAL).

o La justificació dels dr'sfrnfs fets incorporats a la comptabilitat està supoftada en documents en
paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s'ajusta a/s regursifs i garanties
esfab/eds 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 la seva validesa i eficàcia jurídica, així com el compliment de la normativa aplicable
respecte a la proteccio de dades de caràcter personal (regla 88 ICAL).

o E/s comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són e/s segúenfs: el Balanç, el
Compte del resultat econÒmic-patrimonial, I'Estat de liquidació del pressupost i la Memòria (regla
98.1 |CAL).

¡ A/s comptes anuals del Consorci s'hi ha unit la documentació complementària següent: I'Acta
d'arqueig de /es exrsfèncles en Caixa referides a fi d'exercici i /es nofes 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 l'entitat bancària.

Vist l'informe de la lnteruenció delegada informant favorablement el Compte General.

Atès que el Compte General ha estat elaborat d'acord amb la normativa de règim local vigent,
constituïda per I'art. 116 de la LIeiT/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases de règim local; I'art.
101 del Text refós de la Llei municipal ide 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 la Llei reguladora de /es hrsendes
Iocals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i/es regles de la 97 a la 104 de la
lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per l'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.

Diputació
Earcelona

Fu@m,". EIEEEEIç



7112

þ cemÍcal
consorc¡ d estudis,
medlació ¡ conc¡liació
a I'administr¿ció loc¿l

Per tot aixÒ, examinat el Compte Generall e/s seuslustificants, la Comissió Especial de Comptes, en
compliment d'allò previst a l'aft. 212.2 delTRHL,

INFORMA

Favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l'exercici de 2011, 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 diçosa l'art. 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de /es hr'sendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 22004, de 5 de març, el Compte Generaldel CEMICAL de
l'exercici de 2011 i aquest informe, estaran exposafs al públic pel termini de quinze dies durant els
quals, i vuit dies més, /es persones rnferessades podran presentar reclamacions, reparaments o
observacions que, en el cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, la qual practicarà
en tal supdslf quantes comprovacions consideri necessàries i emetrà a I'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".

Atès que des del 5 al 24 d'abril d'enguany el Compte General ya ser objecte d'exposició pública (BOP
de 4 d'abrilde 2012), d'acord amb l'afticle 212.3 delTRHL, i que en I'esmentat període, i en el dels I
dæs següenfs, e/ Consorci no té constància que s'hi hagués interposat cap reclamació.

Considerant que, en no havent-se presentat reclamacions, reparamenfs ni obseruacions en e/s
terminis assenya/afs, procedeix sotmetre el Compte Generala la Junta de Govern.

Vist que s'han compleft els tràmits i requisits exigits per Ia legislació vigent.

Per tot axô, afesos els motius exposafs i la normativa aplicable, aquesta presidència eleva a la Junta
de Govern I'adopció dels següenfs

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Consorcid'Esfudle Mediacio i Conciliació a I'Administració
Local de I'exercici 2011, acompanyat de I'lnforme de la Comissró Especral de Comptes emès de
conformitat amb allò que preveu I'afticle 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de /es Hlsendes
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 I'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 Sindicatura de Comptes de 12 d'abril
de 2011, segons DOGC. 5863, de 20 d'abril de 2011.

5. APROVAR LA MODIFICACIó DE LA PLANTILLA I DE LA RELACTó DE
LLOCS DE TREBALL.

A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s'aprova per unan¡mitat i

s'adopta l'acord que figura a la part dispositiva:

"Vist que e/s esfafufs del CEMICAL estableixen, en I'afticle 8.1 f), que correspon a la Junta de Govern
l'aprovació de la plantilla així com de la relació de llocs de treball.
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Vist el que disposen l'añicle 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 fins al 15 de gener de 2012 la plantilla del consorci estava integrada de fres places, dues
d'elles de tècnic superior ocupades per personal funcionari de carrera i una de tècnic mitjà ocupada
per personal funcionari interí, que constitueixen Ia dotació mínima necessâra per al funcionament
ordinaridel Consorci.

Atès que I'any 2011 la funcionària interina adscrita a la dita plaça de tècnic mitjà, superà un procés
selectiu convocat per la Diputació de Barcelona per a cobrir, en règim de personal funcionari de
carrera, una plaça d'auxiliar administratiu, havent de ser nomenada en pràctiques en dita plaça durant
srs mesos. Com que a la plantilla del CEMICAL no existia plaça vacant d'aquesta categoria, en data
26 de setembre de 2011 la Junta de Govern del CEMICAL aprovà una modificació que hauria de tenir
efecfes a paftir de 16 de gener de 2012 -data d'inici del període de pràctiques- idurant un període
transitoride sls mesos, consistent a I'amoftització d'una plaça de Tècnic Mitjà de Gesfró integrada en
I'Escala d'Administració Especial (Grup A2) i la creació simultània d'una plaça d'Auxiliar administratiu
integrada en l'Escala d'Administració General (Grup C2) que hauria de ser ocupada, com així ha estat
i en la condició personal funcionari en pràctiques, per la citada persona.

Atès que aquest període de srs /nesos finalitza el proper dia 15 de juliol, data a paftir de la qual
procedeix modificar de nou la plantilla i la relació de llocs de treball retornant a la mateixa situació
vigent abans del 16 de gener de 2012 i en el sentit, per tant, d'amoñitzar la plaça d'Auxiliar
Administratiu integrada en l'Escala d'Administració General (Grup C2) i de crear simultàniament la
plaça de Tècnic Mitjà de Gestió integrada en I'Escala d'Administració Especial (Grup A2).

Atès que amb dita modificació de plantilla i conseqüent adequació de Ia relació de llocs de treball, no
es produeix a la incorporació de nou personal en elstermes prevrsfos a I'art.3 del Real Decreto-Ley
20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgenfes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit ptiblico, ni compofta tampoc un augment de la despesa global ja gue es
procedeix a aplicar pañ del romanent líquid de tresoreria acumulat com a conseqüència de I'estalvi
aconseguit en la gestió de /es diferents paftides del pressuposf.

Vist el que estableixen els apañats dos i quatre de I'añ. 2 del RDL 20/2011, quant a les restriccions de
I'increment de /es retribucions del personal al servei del sector públic, en el sentit que s'entendran
sense perjudici, entre d'altres, de /es adequacions retributives que, amb caràcter singular i
excepcional, resultin imprescindibles per al contingut dels //ocs de treball.

En viñut de tot aixÒ, es proposa a la Junta de Govern I'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consorci d'Estudis,
Mediació i Conciliacio a I'Administració Local, amb les determinacions que s'hi contenen quant a les
condicions laborals i retributives a aplicar al personal que hi presta servels, que seran idèntiques a les
vigents a la Diputació de Barcelona:

PLANTTLLA DE PERSONAL

CATEGORIA GRUP ESAU SOTS-ESCAU DOTACIO

Tècnic Administració
Genera/

A1 Adminirtració General Tècnica 1
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Tècnic Superior Dret A1 Adminirtració Especial Tècnica I

Tecnic Mitjà de Gestió A2 Adm in istra ció Especia I Tècnica I

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (1)

DENOMINACIO DEL LLOC
orotaqot
JORNADA (2)

REQUTSTTS

GRUP/SUBGRUP
COMPLEMENT

ot oænutcto
LLOC DE TREBALL

RETRIEUNU

Director gerent EC A1 28 A202

Tècnic superior Dret
especialísta en funció

ptiblica i relacions laborals
MFO A1 20 TGO2

Tècnic gestiti de Recursos
Humans Nivelll MFO A2 17 TGOl

(1) Al personal que presta serueis en el Consorci lÌ seran d'aplicackí les condicions laþorals i retriþutives v¡gents a la Diputackí
de Barcelona.

(2) Dedicació i tipologia de jornada:
EC: Exclusiva
MFO: Ordinària flexible

SEGON.- El present acord, que tindrà efectes de 16 de juliolde 2012, modifica l'aprovat per la Junta
de Govern en /a sessró de 26 de setembre de 2011.

TERCER.- IMPUTAR /a despesa amb càrrec a les corresponenfs partides del Capítol I del
Pressuposf. "

El Director Gerent, Sr. Valls, explica com la plantilla del Consorci ¡ntegrada de
tres places, dues de tècnic superior i una de tècnic mitjà, va haver de modificar-
se transitòriament en data 26 de setembre de 2011 tot amoftitzant la plaça de
tècnic mitjà i creant-ne una d'auxiliar administratiu, amb efectes 16 de gener de
20L2 i per un període de 6 mesos, en superar la persona que ocupava
interinament l'esmentada plaça de tècnic mitjà un procés selectiu convocat per la
Diputació de Barcelona per a cobrir com a funcionària en pràctiques una plaça
d'auxiliar administratiu i en no disposar el propi Consorci d'una plaça d'aquesta
categor¡a.

Comenta el Sr, Valls que un cop superat el període de 6 mesos de nomenament
en pràctiques com a auxiliar administrativa, s'escauria retornar a la mateixa
situació vigent amb anterioritat a la modificació esmentada, tot amortitzant la
plaça d'auxiliar administratiu i creant de nou la plaça de tècnic mitjà, amb
efectes 16 de juliol de 2OL2 i restant la funcionària afectada en situació
d'excedència per incompatibilitats respecte de la plaça d'auxiliar administratiu.
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6. ApRovAR LA MoDrFrcncró DEL pREssuposr DE L'ExERcrcr zoLz,

A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s'aprova per unanimitat i

s'adopta I'acord que figura a la part dispositiva:

"La Junta de Govern del CEMICAL, en sessró celebrada I'1 de desembre de 2011, adoptà, entre
d'altres, I'acord d'aprovació inicialdelpressuposf delconsorci per a I'exercici2012, juntament amb els
corresponenfs annexos. El pressuposf es va considerar definitivament aprovat després que durant el
tràmit d'exposició pública no es presentés cap reclamació.

Atès que de /es liquidacions d'exercicis anteriors en resulta un romanent líquid de tresoreria acumulat
de 54.343,61euros.

Vista la necessitat d'incorporar al pressupost de 2012, del total romanent líquid de tresoreria, la
quantitat de 19.476 euros per tal d'assumir, per una banda, /a despesa a imputar a la partida 227.06,
"Estudis i Treballs tècnics", per a I'edició del llibre Els òrgans de representació dels funcionaris:
delegats i Juntes de Personal. Una visio crítica, per un impoft de 13.000 euros, així com a la partida
226.06, "Reunions, conferències i cursos" per fer la presentació del llibre esmentat, per un impoft de
3.000 euros; i per altra, una despesa per import de 3.476 euros amb càrrec a les corresponents
partides del Capítol l, per I'amoftització d'una plaça d'Auxiliar administratiu integrada en I'Escala
d'Administració General (Grup C2) i la creació simultània d'una plaça de Tècnic Mitjà de Gesfó
integrada en l'Escala d'Administracio Especial (Grup A2), sense increment del nombre total de places
exrsfenfs a la plantilla.

Atès que de dita modificació en resulta, un cop aplicada, un pressuposf d'rngressos i despeses
equilibrat en 224.303 euros.

Vista la memÒria justificativa sobre la modificació en el pressupost, així com I'informe favorable de
I'lnteruentor delegat del Consorci, que s'acompanyen com a annex.

La modificació que es proposa està regulada en e/s afticles 177 i concordants del RDL 2/2004, en els
articles 35 i següents del RD 500/1990, així com a /es Bases d'execució del Pressuposf de I'exercici
2012 (Base 8a).

Per tot això, el President del Consorci, en ús de les facultats que els seus Esfafuts li confereixen,
proposa a la Junta de Govern, l'adopcio dels segrienfs

ACORDS

Primer.- Aprovar inìcialment l'expedient de modificació pressupostària 1/2012 del pressuposf de
l'exercici 2012, per incorporació de romanent líquid de tresoreria per impoft de dinou mil quatre-cents
sefanfa-srs (19.476) euros, d'acord amb les previsions de la Base 8" de les d'execució del pressuposf
i en els termes que es detallen a la memòria adjunta.

Segon.- Exposar al p(tblic I'expedient de modificació 1/2012 del pressuposf de I'exercici 2012,
mitjançant inserció de I'anuncicorresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, peltermini
de quinze dies hàbils, a comptar des de I'endemà de la seva publicacio, durant e/s quals e/s
rnferessafs podran examinar-los i presentar reclamacions davant la Junta de Govern.

La modificacio del Pressuposf es consrderarà definitivament aprovada sl drns del termini no
s haguessrn presentat reclamacions. En cas contrari, la Junta de Govern disposarâ d'un mes per a
resoldre-les."

Oiputació
Earcelona
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L'Interventor Delegat, Sr. Seuba, explica el detall de la modificació quina
aprovació s'eleva a la Junta de Govern, amb l'informe favorable d'Intervenció i

d'estabilitat pressupostària, consistent a incorporar una part del romanent líquid
de tresoreria existent (19.476 €) per finançar, d'una banda, la conversió de la
plaça d'auxiliar administratiu en una de tècnic mitjà i, per altra, la despesa
derivada de l'edició ipresentació del llibre: "Els òrgans de representació dels
funcionaris: delegats i Juntes de Personal. Una visió crítica".

El Director Gerent, S. Valls, es refereix al privilegi que suposa incorporar la firma
de l'autor del llibre, Sr. Joan Mauri, a la col.lecció "Estudis de Relacions Laborals"
del Consorci, afegeix que la tirada del llibre serà de 3.600 exemplars (1.800 en
català i altres tants en castellà) i anuncia que la seva presentació es durà a

terme, previsiblement, a la tardor.

7. INFORME SOBRE LES ACTIVITATS DEL CONSORCI.

A indicació de la Presidència, el Director Gerent, Sr. Valls, passa a informar sobre
les activitats del Consorci, tot centrant-se en l'evolució ascendent i progressiva
dels agents subscrits als serveis del CEMICAL tant a Catalunya com a fora,
analitzant la informació desglossada i destacant la presència, en ambdós casos,
de representants de l'administració local i de les organitzacions sindicals,

-Total d'agents a la versió de Catalunya: 3.561
-Total d'agents a la versió per a fora de Catalunya: 1.007

8. 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, comenta els
decrets, el detall dels quals s'indica a continuació:

Entitat
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.

Número Data doc.
s 22/02/2012

6 24/02/2012

B 01/03/2072

13 t6/04/2jt2

18 O8/O5/2OL2

2t o6/06/2jt2

Descripció
Reconeixement del complement de productivitat
corresponent a l'exercici 2011.
Liquidació del pressupost del Consorci d'Estudis,
Mediació i Conciliació a I Administració Local (CEMICAL)
de l'exercici 2011,
Procediment referent a I'examen, estudi i informe del
Compte General de l'exercici 2OLl per part de la
Comissió Especial de Comptes del CEMICAL.
Reconeixement del factor d'assiduTtat corresponent a
l'exercici 2011.
Pagament a l'autor del llibre: "Els òrgans de
representació dels funcionaris: delegats iJuntes de
Personal, Una visió crítica".
Autoritzar l'assistència de l'empleada 79.733 a l'activitat
formativa: "Curs sobre gestió de persones: situacions
administratives i règim disciplinari".

Diputació
Earcelon¡
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Afegeix el Sr. Valls que el pagament a I'autor del llibre ha suposat una despesa
de 1.500 €.

I la Junta de Govern en queda assabentada.

9. PRECS, PREGUNTES r TNFORMACIó.

El Sr. Villalante fa una crida per tal que el Consorci mantingui el seu prestigi com
a entitat mediadora de conflictes prèvia la seva judicialització i estigui a I'alçada
de les circumstàncies per quan aquesta conflictivitat s'agreugi en el futur.

El President, Il'lm. Sr. Rossinyol manté el seu compromís perquè així sigui, tot
esmerçant els recursos que siguin necessaris, si escau.

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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