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ACTA JUNTA DE GOVERN CONSORCI  
D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  

 
 
Data:    19 de juny de 2013 
Hora d’inici:   11:00 hores en segona convocatòria  
Hora d’acabament:  11:25  hores 
Lloc: Rambla Catalunya 126, sala Puig i Cadafalch, Can Serra, 

Barcelona 
 
Assistents: 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal 
 
Vocals  

 
Sra. Antònia Iglesias Camacho, FMC 
Sra. Carme Noguer Portero, FMC 
Sra. Eugènia Revilla Esteve, FMC 
Sr. Rafael de Yzaguirre Pabolleta, ACM 
Sr. Carlos Rubio Vallés, UGT 
S. Xavier Boltaina Bosch, Diputació de Barcelona 
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona 
 
Secretari delegat 
 
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez 
 
Intervenció delegada 
 
Sr. Pere Seuba Hernández 

Altres Assistents 

 
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director gerent del CEMICAL 
Sra. Maria Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL 
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Excusen la seva absència: 
 
Sr. Carlos Arias Casal, FMC 
Sr. Francesc García Arrocha, AMC 
Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, AMC 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. Félix Belzunce i Martín, CCOO 
Sr. José Luis Moure Figueiras, CCOO 
Sr. José Luis Ortega Sánchez, CCOO 
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz, CCOO 
Sr. Josep M. Elorduy Vidal, Diputació de Barcelona 
 
No assisteixen: 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, AMC 
Sr. Enric Benito Bassas, UGT 
Sr. Juan F. García Crespín, UGT 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 21 de desembre de 2012. 
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 2012. 
4. Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2012. 
5. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a l’exercici 

2011. 
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 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 21 DE DESEMBRE DE 2012. 
 
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 21 de desembre de 2012, 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 quin ha estat el canvi.  
 
S’ha integrat com a vocal membre el Sr. Josep M. Elorduy Vidal en substitució del Sr. 
Francisco Rueda Velasco.  
 
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. Eugènia Revilla Esteve 

Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta 

Il·lm. Sr. Francesc Xavier Garcia i Arrocha 

Sr. Albert Guilera i Planas 

Associació Catalana de Municipis i 
Comarques 

Sr. Jordi Puigneró Ferrer 

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 Federació de Serveis a la Ciutadania de 
CCOO 

Sr. José Luis Moure Figueiras 
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ENTITAT NOM 

Sr. José Luis Ortega Sánchez  

Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz 

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

Sr. Xavier Boltaina Bosch 

Sr. Jordi Roca Ventura 
Diputació de Barcelona 

Sr. Josep M. Elorduy Vidal 

 
La Junta de Govern en resta assabentada. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2012. 
 
A indicació del President, Il·lm. Sr. Rossinyol, l’Interventor Delegat, Sr. Seuba, dóna compte 
de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2012, que presenta un resultat 
ajustat de 26.118,16 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 73.425,05 €, 
tot havent-se assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
La Junta de Govern en resta assabentada. 
 
 
4. APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 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: 
 
“Vist i examinat el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 
pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l’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, l’estructura i l’elaboració del Compte General s’ajusta a la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’article 210, en relació amb l’article 
203.1.d) del la TRHL. 
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Atès que s’acompanyen al Compte General les memòries a què fan referència l’article 211 del TRHL i 
la regla 101.3 de la ICAL, així com la documentació complementària constituïda per les actes 
d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i per les notes o certificacions de cada 
entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor del Consorci, referits a fi d’exercici i agrupats 
per nombre o raó social de l’entitat bancària conforme determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 
98.3, i 101.1 de la Instrucció esmentada. 
 
Atès que els estats 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,  
 

 els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, el Compte del 
resultat econòmic–patrimonial, l’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 l’execució del Pressupost de 
la Corporació de conformitat amb el Pla de Comptes; 

 
 han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, indiquen 

la seva denominació, l’entitat a què corresponen i l’exercici a què es refereixen; 
 

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

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

 
Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan degudament 
acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la seva realització, segons la 
regla 87 de la ICAL. 
 
Atès que la justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper, 
o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que s’ajusten en tot cas 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 els fets, restant 
assegurada en tot cas la 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 Intervenció ha estat a disposició dels membres de la 
Comissió Especial de Comptes, als efectes del seu examen i consulta, entre els dies 8 i 25 de març 
de 2013, ambdós inclosos, d’acord amb el que preveu l’article 101.3 del Text refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya, i que en data 22 d’abril de 2013 dita Comissió ha emès informe 
favorable, el contingut íntegre del qual és el següent: 
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“La Comissió Especial de Comptes del CEMICAL es constitueix i emet l’informe sobre els comptes 
anuals en la forma que preveu l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la normativa que la desplega. 
 
Pel decret de la Presidència de data 5 de març de 2013 s’establí el procediment referent a l’examen, 
estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2012 per part de la Comissió Especial de 
Comptes, d’acord amb l’art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de Règim local; l’art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRHL), aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’art. 127 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El termini de quinze dies assenyalat per examinar el Compte General va finalitzar el 25 de març de 
2013, per la qual cosa la Comissió Especial de Comptes, degudament convocada, es reuneix avui a fi 
i efecte d’informar-lo. 
 
La Comissió Especial de Comptes, després d’examinar els comptes i els seus justificants, comprova 
que el Compte General del CEMICAL de l’exercici 2012:  
 

 Posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 
pressupostari (art. 208 TRHL). 

 
 Està integrat pel compte del Consorci (art. 209.1 TRHL). 

 
 El contingut, estructura i normes d’elaboració dels comptes del CEMICAL, de conformitat 

amb l’art. 210 TRHL, s’ajusten a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL), 
aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 

 
 S’acompanyen al 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 101.3 
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 del dia 1 de juny a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, constituïda pels membres de les diferents 
entitats que integren el Consorci (art. 212.2 TRHL). 

 
 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 87 ICAL). 

 

                                                                              



 
  

 
 
 
  
  

 
7

 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 88 ICAL). 

 
 Els comptes anuals que integren el Compte General del CEMICAL són els següents: el 

Balanç, el Compte del resultat econòmic–patrimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i la 
Memòria (regla 98.1 ICAL). 

 
 Als comptes anuals del Consorci s’hi ha unit la documentació complementària següent: l’Acta 

d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i les notes o certificacions de 
cada entitat bancària dels saldos en elles existents a favor del CEMICAL, referits a fi 
d’exercici i agrupats per nombre o raó social de l’entitat bancària. 

 
Vist l’informe de la Intervenció 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 l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local; l’art. 
101 del Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; els arts. del 208 al 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les regles de la 97 a la 104 de la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Atès que 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, la Comissió Especial de Comptes, en 
compliment d’allò previst a l’art. 212.2 del TRHL,  

 
INFORMA 
 
Favorablement el Compte General del CEMICAL corresponent a l’exercici de 2012, el qual està 
integrat pel Compte del Consorci, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació per tal 
de sotmetre’l a l’aprovació definitiva de la Junta de Govern. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Compte General del CEMICAL de 
l’exercici de 2012 i aquest informe, estaran exposats al públic pel termini de quinze dies durant els 
quals, i vuit dies més, les persones interessades podran presentar reclamacions, reparaments o 
observacions que, en el cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, la qual practicarà 
en tal supòsit quantes comprovacions consideri necessàries i emetrà a l’efecte un nou informe, el 
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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 7 al 24 de maig d’enguany el Compte General ha estat objecte d’exposició pública 
(BOP de 6 de maig de 2013), d’acord amb l’article 212.3 del TRHL, i que en l’esmentat període, i en el 
dels 8 dies següents, el Consorci no té constància que s’hi hagi interposat cap reclamació. 
 
Considerant que, en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions en els terminis 
assenyalats, 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 això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta presidència eleva a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local de l’exercici 2012, acompanyat de l’Informe de la Comissió Especial de Comptes emès de 
conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
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 l’Acord de Ple de la Sindicatura de Comptes de 8 de maig 
de 2013, segons DOGC. 6382, de 24 de maig de 2013.” 
 
 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL ECONÒMIC-FINANCER 

CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011. 
 
A instància del President, el Director gerent, Sr. Valls, comenta que han estat lliurades als 
vocals membres assistents les conclusions de l’informe de control econòmic-financer 
corresponent a l’exercici 2011 elaborat per la Direcció dels Serveis Econòmics de la 
Diputació de Barcelona amb caràcter anual en allò que fa referència al Consorci, tot indicant 
que el resultat ha estat positiu i manifestant-se l’opinió favorable dels auditors. 
 
Així mateix, es posa a disposició dels membres l’informe complet. 
 
I la Junta de Govern en queda assabentada. 
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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, comenta els decrets, el 
detall dels quals s’indica a continuació: 
 
 

Entitat Número Data doc. Descripció 
C.E.M.I.C.A.L. 1 10/01/2013 Reconeixement i avançament del factor 

d’assiduïtat corresponent a l’exercici 2012, al 
mes de gener de 2013. 

C.E.M.I.C.A.L. 6 31/01/2013 Aplicació de la nova tipologia de jornada de 
treball amb efectes 1 de febrer de 2013. 

C.E.M.I.C.A.L. 10 05/03/2013 Procediment referent a l’examen, estudi i 
informe del Compte General de l’exercici 2012 
per part de la Comissió Especial de Comptes del 
CEMICAL. 

C.E.M.I.C.A.L. 11 05/03/2013 Liquidació del pressupost del Consorci d’Estudis, 
Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL) de l’exercici 2012. 

C.E.M.I.C.A.L. 13 03/04/2013 Reconeixement del complement de productivitat 
corresponent a l’exercici 2012. 

C.E.M.I.C.A.L. 20 08/05/2012 Pagament a l’autor del llibre: “L’acomiadament 
col·lectiu a les Administracions i Ens públics”. 
Sr. Alberto Palomar Olmeda. (Import: 
1.500,00€) 

C.E.M.I.C.A.L. 24 12/06/2013 Aplicació en la nòmina del mes de maig de 2013 
de la millora retributiva en els processos 
d’incapacitat temporal 

 
Menciona que en la major part dels casos es tracta de resolucions en matèria de personal 
en les que s’apliquen els paràmetres prèviament aprovats per la Diputació de Barcelona i, 
respecte a la resolució referida al pagament de l’autor del llibre “L’acomiadament col·lectiu a 
les Administracions i Ens públics”, explica que, a diferència del que es venia fent amb 
anterioritat, aquesta vegada l’edició del llibre es farà amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona mitjançant la subscripció del corresponent Acord, assumint el CEMICAL un cost 
màxim aproximat de 2.500 € i la Diputació de 14.000. L’acte de presentació tindrà lloc, si és 
possible, abans d’acabar l’any. 
 
I la Junta de Govern en queda assabentada. 
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7. PRECS, PREGUNTES I INFORMACIÓ. 
 
No se’n formulen. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President dóna per finalitzada la reunió, de tot 
el qual jo, com a Secretari delegat, en dono fe. 
 
El president El Secretari delegat 
 
 
 
 
 Carles Rossinyol Vidal Ferran Gonzalo Sánchez 


	ACTA JUNTA DE GOVERN CONSORCI 
	D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
	Vocals 
	Sr. Rafael de Yzaguirre Pabolleta, ACM
	Sr. Carlos Rubio Vallés, UGT
	S. Xavier Boltaina Bosch, Diputació de Barcelona
	Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona
	Altres Assistents
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ



	ACORDS

