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Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
 

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    26 de novembre de 2013 
Hora d’inici:   10:00 hores en primera convocatòria  
Hora d’acabament:  10:45  hores 
Lloc: Rambla Catalunya 126, sala Presidents, soterrani 1, Can Serra, 

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

 
Sr. Carlos Arias Casal, FMC 
Sra. Antònia Iglesias Camacho, FMC 
Sra. Carme Noguer Portero, FMC 
Sr. Rafael de Yzaguirre Pabolleta, ACM 
Sr. Francesc García Arrocha, AMC 
Sr. Carlos Rubio Vallés, UGT 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, CCOO 
Sr. José Luis Ortega Sánchez, CCOO 
Sra. Mercedes Paredes Durán, CCOO 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Diputació de Barcelona 
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona 
Sr. Josep M. Elorduy Vidal, Diputació de Barcelona 
 
Secretari delegat 
 
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez 
 
Intervenció delegada 
 
Sr. Pere Seuba Hernández 
 



 
 

288288882111111111111111111111188222 

 
 

 
 
  
  

 

2                                 2                                           

Altres Assistents 

 
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i  Sabaté, CEMICAL 
Sra. Maria Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL 
 
Excusen la seva absència: 
 
Sra. Eugènia Revilla Esteve, FMC 
Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, AMC 
Sr. Enric Benito Bassas, UGT 
Sr. Juan F. García Crespín, UGT 
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz, CCOO 
 
No assisteixen: 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, AMC 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 19 de juny de 2013. 
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 1 de desembre de 2013. 
4. Aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2014. 
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 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 19 de juny de 2013 
 
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 19 de juny de 2013, 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 
dona compte a la Junta de Govern de quin ha estat el canvi de membres que l’integren. 
 
S’han integrat com a vocals membres el Sr. Manuel Carlos Fages Marta i la Sra. Mercedes 
Paredes Durán en substitució dels Srs. Félix M. Belzunce Martín i José Luis Moure 
Figueiras.  
 
El President agraeix la feina realitzada als darrers i dóna la benvinguda als nous. 
 
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 
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ENTITAT NOM 

Sr. Manuel Carlos Fages Marta 

Sr. José Luis Ortega Sánchez  

Sra. Mercedes Paredes Durán 

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. Josep M. Elorduy Vidal 

 
La Junta de Govern resta assabentada. 
 
 
3. Aprovar la proposta de la Presidència de pròrroga del nomenament del director 
gerent amb efecte 1 de desembre de 2013 
 
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 d’1 de desembre de 2011, aprovà la 

proposta de la Presidència per la qual es disposà 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 2011, 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 2013 i en les mateixes condicions 

fins ara vigents.” 

 
4. Aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2014 
 
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 2014, 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, les bases d’execució del pressupost i l’annex de personal. 

 

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 presenta per a l’exercici 2014 en el seu estat de 

despeses, uns crèdits inicials totals de dos-cents catorze mil tres-cents noranta-cinc euros 



 
 

688688886111111111111111111111188666 

 
 

 
 
  
  

 

6                                 6                                           

(214.395,00 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 catorze mil dos-cents noranta-cinc 

euros (214.295,00 euros), que afegida a les altres previsions d’ingrés donen un pressupost 

equilibrat en 214.395,00 euros. 

 

Vistos els informes favorables de l’Interventor delegat del Consorci, 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, 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 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, i els articles 25 a 28 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol. 

 

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 2014, per un import total de DOS-CENTS 

CATORZE MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS (214.395,00 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 
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– Plantilla de personal i relació de llocs de treball 

– Bases d’execució del pressupost  

– Memòria d’objectius i activitats  

 

Segon.- Exposar al públic l’expedient d’aprovació inicial del pressupost del 2014, mitjançant 

inserció de l’anunci corresponent al BOP de Barcelona pel termini de quinze dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà de la seva publicació, durant els quals les persones interessades 

podran examinar-los i presentar reclamacions davant la Junta de Govern del Consorci. 

 

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si dins de termini no s’haguessin 

presentat reclamacions. En cas contrari, la Junta de Govern disposarà d’un mes per a 

resoldre-les.” 

 
A indicació del President, Il·lm. Sr. Rossinyol, l’Interventor Delegat, Sr. Seuba es refereix als 
aspectes econòmico-financers de la proposta i assenyala que aquesta compta amb el seu 
informe favorable. 
 
El Director gerent, Sr. Valls, fa esment de la formalització amb caire excepcional d’un acord 
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per sufragar el cost de l’edició del llibre 
“L’acomiadament col·lectiu en les administracions i els ens públics. Marc general, causes i 
procediment” escrit per Alberto Palomar Olmeda, atesa la impossibilitat d’aplicar romanents 
de tresoreria a aquest efecte. 
 
A instància del Sr. Villalante, el President del Consorci, Il·lm. Sr. Rossinyol, es compromet a 
estudiar l’augment del nombre d’exemplars, en cas que hi hagi demanda, així com a obrir la 
possibilitat a què properes presentacions de llibres siguin transmeses per mitjans digitals.  
 
 
5. Informe sobre les activitats del Consorci 
 
A instància del President, el Director gerent, Sr. Valls, comenta l’Informe sobre les activitats 
del Consorci lliurat als vocals membres assistents. 
 
En primer lloc, mostra la seva satisfacció per la gran acollida que va tenir la presentació del 
llibre “L’acomiadament col·lectiu en les administracions i els ens públics. Marc general, 
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causes i procediment” escrit per Alberto Palomar Olmeda. Comenta que s’ha incrementat en 
un 10% la seva tirada respecte a les anteriors, amb un total de 4.000 exemplars, en concret 
2.200 exemplars en la seva edició castellana i 1.800 en l’edició catalana. 
 
A continuació, comenta les dades relatives a la Xarxa d’Agents del Consorci, vigents a 31 de 
desembre de 2012 i les actuacions de conciliació i mediació efectuades des de la darrera 
reunió. 
 
I la Junta de Govern en queda assabentada. 
 
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 el decret, el 
detall del qual s’indica a continuació: 
 

Entitat Número Data doc. Descripció 
C.E.M.I.C.A.L. 28 15/07/2013 Contractació d’una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil que pugui ser atribuïda al 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL) 

 
I la Junta de Govern queda assabentada. 
 
7. Precs, preguntes i informació 
 
El Sr. Villalante demana a la Presidència del Consorci que es busquin vies per potenciar la 
creació d’espais d’àmbit local de resolució extrajudicial de conflictes, tot organitzant alguna 
sessió per a tractar temes referits a aquest àmbit. El President es compromet a analitzar-ho. 
 
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 


