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

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    10 d’octubre de 2019 
Hora d’inici:   13.00 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  13.15 hores / reunió informativa de 13.15 h a 14.30 h 
Lloc: Sala soterrani -1, Can Serra – Rambla de Catalunya 126 - 

Barcelona   
 
Assistents: 
 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocals  
 
Sr. Jordi Pericàs Forguet, Diputació de Barcelona 
Sra. Eugènia Revilla Esteve, FMC –vocal suplent 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sr. Carles Villalante Sirvent, UGT 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, CCOO 
 
Interventora delegada 
 
Celia Gallego Herrera 
 
Secretari delegat  
 
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez 
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Altres assistents 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
Sra. Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL  
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 12 de novembre de 2018. 

2. Donar compte dels canvis produïts en el si de la Junta de Govern. 

3. Aprovar la proposta del Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de juliol de 

2019, de designació de la Sra. Lola Miró Folgado com a presidenta de la Junta 

de Mediació i Conciliació. 

4. Aprovació del pressupost del Consorci per a l’any 2020. 

5. Donar compte de l’aprovació del Compte General del CEMICAL de l’any 2018 

integrat en el de la Diputació de Barcelona. 

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2018. 

7. Donar compte de l’informe de control econòmic-financer corresponent a 

l’exercici 2017. 

8. Informe sobre activitats del Consorci. 

9. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència, des de la 

darrera sessió de la Junta de Govern.  

10. Precs, preguntes i informació.  

 

Desenvolupament de la sessió 
 
El President, Sr. Ruiz, dona la benvinguda als assistents, tot manifestant trobar-se 
il·lusionat davant la nova etapa que endega a la Diputació de Barcelona com a delegat de 
Presidència en l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis interns i com a President 
de la Junta de Govern del Consorci. 
  
A continuació s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
  
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 12 de novembre de 2018. 
 

En haver-se acompanyat amb la convocatòria una fotocòpia de l’acta de la sessió, es 
dona per llegida, i se sotmet a la consideració dels presents per ser aprovada. 

El President del Consorci, Sr. Ruiz Novella, 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 
celebrada el dia 12 de novembre de 2018, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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2. Donar compte dels canvis produïts en el si de la Junta de Govern. 
 

El Secretari delegat, Sr. Gonzalo, informa dels canvis produïts en el si de la Junta 
de Govern a conseqüència de la celebració de les passades eleccions locals de 26 
de maig de 2019 i que es concreten en la representació de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de juliol de 2019 es va 
nomenar President de la Junta de Govern del CEMICAL el Sr. Carles Ruiz Novella 
i com a vocals titular i suplent del mateix òrgan col·legiat respectivament el Sr. 
Jordi Pericàs Torguet i la Sra. Lola Miró Folgado. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern queda conformada de la següent manera: 

 

Diputació de Barcelona 

Carles Ruiz Novella (President) 

Jordi Pericàs Torguet (vocal titular) 

Lola Miró Folgado (vocal suplent) 

Federació de Municipis de 

Catalunya 

Juan Ignacio Soto Valle (vocal titular) 

Eugènia Revilla Esteve (vocal suplent) 

Associació Catalana de 

Municipis i Comarques 

Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (vocal titular) 

Albert Guilera i Planas (vocal suplent) 

Federació de Serveis Públics 

de la UGT 

Carles Villalante i Sirvent (vocal titular) 

José Antonio Fernández Cáceres (vocal suplent) 

Federació de Serveis a la 

Ciutadania de CCOO 

Manuel Carlos Fages Marta (vocal titular) 

Mercedes Paredes Durán (vocal suplent) 

 
 

3. Aprovar la proposta del Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de juliol de 
2019, de designació de la Sra. Lola Miró Folgado com a presidenta de la 
Junta de Mediació i Conciliació. 

 

El Secretari delegat, Sr. Gonzalo, comenta la proposta de designació de la Sra. 

Local Miró Folgado com a Presidenta de la Junta de Mediació i Conciliació del 

CEMICAL i recorda als assistents que de conformitat amb el disposat a l’art. 12.2 

dels seus estatuts, aquest òrgan col·legiat el conformen la Presidència, que es 

proposada per la Diputació de Barcelona, i quatre vocals proposats respectivament 

per cadascuna de les altres entitats integrades al Consorci.  
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En conseqüència, insta als representants assistents de les altres entitats integrants 

del Consorci a proposar la seva respectiva vocalia en aquest òrgan. 

A continuació, 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 el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de data 
23 de juliol de 2019, adoptà entre d’altres l’acord de proposar a la Junta de 
Govern del CEMICAL que designi com a presidenta de la Junta de Mediació i 
Conciliació la Sra. Lola Miró Folgado d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del 
Consorci. 
 
Atès que segons disposa l’art. 12 dels vigents Estatuts del CEMICAL, la Junta 
de Mediació i Conciliació és un òrgan de naturalesa mixta, amb participació 
paritària dels representants de les entitats integrades en el Consorci; que es 
tracta de l’òrgan tècnic consultiu del Consorci en relació amb les actuacions de 
resolució de conflictes en matèria de personal, i està constituïda per un 
president o presidenta i quatre vocalies; i que correspon proposar la seva 
presidència a la Diputació de Barcelona, mentre que les quatre vocalies han de 
ser proposades, respectivament, per cadascuna de les altres entitats 
integrades al Consorci. 
 
Per tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Aprovar la proposta del Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de juliol de 
2019, de designació del Sra. Lola Miró Folgado com a presidenta de la Junta 
de Mediació i Conciliació del CEMICAL.” 
 

A continuació, el President ha d’absentar-se de la sessió, raó per la qual, en no estar 

nomenada cap Vicepresidència del Consorci de conformitat amb el disposat a l’art. 11 

dels estatuts i en ésser imprescindible la presència de la Presidència o de la persona 

que legalment la substitueixi per a la vàlida celebració de la sessió en aplicació d’allò 

disposat a l’art. 90 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per 

remissió de l’art. 16.6 dels estatuts del Consorci, aquesta es dona per finalitzada 

essent les 13.15 hores, de tot el qual jo, com a Secretari delegat, en dono fe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidament, la resta d’assistents, tot valorant la possibilitat de celebrar en el futur 

sessions telemàtiques, concorden continuar reunits als efectes de ser informats 

respecte de la resta d’assumptes que conformen l’ordre del dia de la sessió convocada 

per avui. 
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En relació amb el pressupost del Consorci per a l’any 2020, el Director gerent, Sr. Valls 

fa menció de les xifres més rellevants del pressupost, del contingut de la memòria 

justificativa i de les dades de la plantilla i la relació de llocs de treball. Per la seva part, 

la Interventora delegada Sra. Gallego, comenta l’adaptació de les bases d’execució al 

disposat a les bases de la Diputació de Barcelona, la funcionalitat de l’informe de la 

intervenció com a constatació del que reglamentàriament ha de formar part del 

pressupost i l’incompliment de la regla de la despesa en preveure’s una execució del 

100% i un increment del 3%, tot i que aquesta dada s’ha de calcular en termes globals 

del sector públic de la Diputació. 

En relació amb el Compte General del CEMICAL de 2018 integrat en el de la Diputació 

de Barcelona i la liquidació del pressupost de l’any 2018, la Sra. Gallego comenta que 

a criteri de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona el pressupost 2018 va 

ser aprovat conjuntament pel Ple d’aquesta i en conseqüència també es va aprovar el 

compte general i la liquidació de 2018 per part de la Diputació, criteri que ha canviat 

per al 2019 havent-se de tornar a aprovar per part del Consorci. 

En relació amb l’informe de control econòmic financer corresponent a l’exercici 2017, 

la Sra. Gallego fa menció dels aspectes més rellevants dels resultats d’aquest informe 

de control que venen referits a defectes de forma o deguts a l’estructura dels 

documents elaborats pel programa comptable Sicalwin, o l’admisió d’una factura en 

paper d’un proveïdor obligat a emetre factura electrònica. En tots els casos, aquestes 

incidències no comporten conseqüències negatives en les conclusions de l’informe. 

A continuació el Sr. Valls, després d’expressar el seu agraïment a la Sra. Gallego pel 
suport que ve prestant en qüestions de particular complexitat relacionades amb l’àmbit 
econòmic-financer, especialment valuós per raó dels modestos mitjans personals amb 
què compta el Consorci, comenta el contingut de l’informe d’activitats lliurat als 
assistents i explica les resolucions adoptades des de la darrera sessió de la Junta de 
Govern. 
 

Tot seguit, el Sr. Villalante mostra el seu agraïment per la feina feta al personal del 
Consorci, amb un alt nivell d’efectivitat i excel·lència tenint en compte els recursos 
disponibles, afegint-s’hi les altres membres de la Junta que en formen part. 
 
Així mateix, el Sr. Villalante i el Sr. Valls volen dedicar un record especial al Sr. Antonio 
Sánchez, funcionari de la Diputació que ens va deixar el passat mes de setembre i que 
durant tants anys va col·laborar a temps parcial amb el CEMICAL en l’àmbit dels plans 
de pensions a l’Administració pública. 
 
Dintre també l’apartat d’agraïments, els presents desitgen fer-los extensius als Srs. 
Joan Carles García Cañizares i Jordi Roca i Ventura, en la seva condició de president i 
vocal de la Junta en representació de la Diputació els darrers anys, respectivament. 
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I finalment el Sr. Pericàs, recorda que caldrà convocar una propera sessió de la Junta 
de Govern per sotmetre a aprovació i dació de compte els assumptes de l’ordre del dia 
que han quedat pendents en no haver-se pogut mantenir la celebració de la sessió que 
havia estat convocada per al dia d’avui. 
 
El Secretari delegat El President 
 
 
 
 
 
 
Fernando Gonzalo Sánchez Carles Ruiz Novella 
 


