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Altres assistents:
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director Gerent del CEMICAL
Sra. Lola Miró Folgado, Tècnica Superior en Dret del CEMICAL
Sra. Núria Cisneros Sondesa, Tècnic Mitjà Especialista del CEMICAL
Excusen la seva assistència
Sr. José Luis Moure Figueiras (FSC - CCOO)
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya (ACMC)
Sr. Jordi Puigneró Ferrer (ACMC)
Sra. Sílvia Requena i Martínez (ACMC)
Sr. Enric Benito Bassas (FSP - UGT)
Sr. José Luis Ortega Sánchez (FSC - CCOO)
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz (FSC - CCOO)
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero (DB)
Ordre del dia
1. Aprovació de l’Acta de la sessió de 10 de desembre de 2009
(ordinària).
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 2009.
4. Aprovació definitiva del Compte General de l’any 2009.
5. Informe sobre les activitats del Consorci.
6. Possibilitat de trametre les convocatòries de les sessions de la
Comissió Especial de Comptes mitjançant correu electrònic.
7. Donar compte de les resolucions de la Presidència dictades des de la
celebració de la darrera Junta de Govern.
8. Informe relatiu a nous canals de participació de les entitats
associades, en les activitats del CEMICAL.
9. Precs, preguntes i informació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
El Sr. President, Diputat Sr. Roig, presenta al secretari delegat, Sr. Gonzalo.
A continuació, per indicació seva s'inicia l'examen dels assumptes inclosos a
l'Ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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. Roig, 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 10 de desembre de 2009,
s’aprova.
2. DONAR COMPTE DELS CANVIS PRODUÏTS EN EL SI DE LA JUNTA
DE GOVERN.
El secretari delegat, Sr. Gonzalo, per indicació del President Sr. Roig, indica
quin ha estat el canvi de membres que integren la Junta.
S’ha integrat com a membre per part de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Sra. Anna Mochales i Collado, en substitució de la Sra.
Jordina Moltó i Bastardes.
El President, Sr. Roig, dóna la benvinguda al nou membre de la Junta de
Govern, Sra. Mochales, i fa palès el seu agraïment a la Sra. Moltó, que ha
marxat, per la seva presència i el seu treball durant aquest temps.
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

Federació de Municipis de Catalunya

Sra. Carme Noguer Portero
Sra. Montserrat Simón Circuns
Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya

Associació Catalana
Comarques

de

Municipis

i

Sra. Anna Mochales i Collado
Sr. Jordi Puigneró Ferrer
Sra. Sílvia Requena Martínez
Sr. Enric Benito Bassas

Federació de Serveis Públics de la UGT

Sr. Juan F. Garcia Crespín
Sr. Carlos Rubio Vallès
Sr. Carles Villalante Sirvent
Sr. Félix M. Belzunce Martín

Federació de Serveis a la Ciutadania de
CCOO

Sr. José Luis Moure Figueiras
Sr. José Luis Ortega Sánchez
Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz
Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà (President)

Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Sr. Fernando Hernández Baena
Sr. Antoni Montseny Domènech

Així mateix, el secretari delegat, Sr. Gonzalo, indica que l’assignació de les
seves funcions s’ha produït per decret de 22 de març de 2010 sobre
delegació de funcions de secretaria (BOPB núm. 77, de 31.3.2010), còpia
del qual ha estat lliurada als assistents.

3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY
2009.
A indicació de la Presidència, l’interventor delegat, Sr. Seuba, dóna compte
a la Junta de Govern de la liquidació del pressupost del Consorci
corresponent a l’any 2009.
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2009.
A indicació de la Presidència, l’interventor delegat, Sr. Seuba, passa a
explicar l’assumpte relatiu a l’aprovació definitiva del Compte General de
l’any 2009, tot precisant que ha estat informat favorablement per la
Comissió Especial de Comptes en data 6 de maig de 2010 i després de la
seva exposició pública i en no haver-se presentat cap reclamació, s’escauria
aprovar-lo definitivament.
Es dóna compte del Dictamen que es transcriu seguidament, i 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, .
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.
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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 i 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 15 d’abril i 5 de maig de 2010, 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 6 de maig dita Comissió ha emès informe favorable, el
contingut íntegre del qual és el següent:

“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 7 d’abril de 2010 s’establí el procediment
referent a l’examen, estudi i informe del Compte General de l’exercici de 2009 per
part de la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 101 del Text refós de
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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 dia 5 de maig de 2010, 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 2009:
•

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 rendits 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. 212.1 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).

•

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).
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•

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
2009, 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 2009 i aquest informe,
estaran exposats al públic pel termini de quinze dies durant els quals, i vuit dies
més, els interessats 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 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 16 de maig fins al 3 de juny el Compte General ha estat objecte
d’exposició pública (BOP núm 116, de 15 de maig de 2010), 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 havent-se presentat reclamacions, reparaments, ni
observacions en els terminis assenyalats procedeix sotmetre el Compte General a la
Junta de Govern.
Considerant que s'han complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent.
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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 2009, 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 per RDL. De 2/2004
de 5 de març.
Segon.- Retre el Compte General per via telemàtica a la Sindicatura de Comptes i al
Tribunal de Cuentas abans del 15 d’octubre, en compliment d’allò que preveu
l’article 9 de la Llei 6/1984 de 5 de març de la Sindicatura de Comptes i l’article 223
del TRHL.”

5. INFORME SOBRE LES ACTIVITATS DEL CONSORCI.
A indicació de la Presidència, el Director Gerent, Sr. Valls, passa a informar
sobre les activitats i serveis del Consorci següents:
•

Xarxa d’agents

El Director Gerent, Sr. Valls, comenta les dades lliurades als assistents
sobre l’evolució dels agents del Consorci en els darrers anys, en termes
quantitatius i desglossades per procedència.
El nombre total d’agents del CEMICAL, a 31 de maig de 2010, és de
3.834, amb la següent distribució:
Catalunya

Resta d’Espanya

Alcaldes

311 Ajuntaments

406

Secretaris
Administració local i
autonòmica

311 Diputacions

57

Sindicats

1.569 Comunitats autònomes

27

705 Administració de l'Estat

10

Universitats

65 Organitzacions municipalistes

Mediadors

27 Universitats

Judicatura

19 Judicatura

Altres
Total

108 Sindicats

9
34
1
159

3.115 Altres agents

16

Total

719
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De la resta d’Espanya hi ha representació de totes les comunitats
autònomes destacant les d’Andalusia, València i Madrid que suposen, en
conjunt, el 50% del global.
•

Actuacions de conciliació i mediació

El Director Gerent, Sr. Valls, lliura el detall dels 12 expedients tramitats
des de la darrera Junta i remarca que, tot i que en cap d’elles s’ha assolit
un acord entre les parts, sí que s’ha aconseguit amb posterioritat en els
termes que havia proposat el conciliador o mediador en dos dels dotze
ajuntaments on s’han efectuat les dites actuacions: Olesa de Montserrat
i Cabrils.
•

Presentació del segon volum de la col·lecció “Documents”

El Sr. Valls comenta que el 4 de març d’enguany es va presentar amb un
gran èxit de participació, distribució i difusió, “L’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic: La negociació col·lectiva de les condicions de treball”,
elaborat pels autors Tomás Sala Franco, Remedios Roqueta Buj, Carlos
Luis Alfonso Mellado, Gemma Fabregat Monfort i Carmen Agut Montaner.
•

Edició del llibre “El personal laboral de les administracions públiques
després de l’EBEP”

El Director Gerent del Consorci avança als assistents que la presentació
del llibre “El personal laboral de les administracions públiques després de
l’EBEP”, elaborat per Xavier Boltaina Bosch serà el proper 22 d’octubre.
•

Millores de la plana web

El Sr. Valls indica que el Consorci està en fase de redisseny de la seva
plana web, amb l’assistència de la Direcció de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a l’objecte de
modernitzar-la i inserir-hi un espai restringit als membres de la Junta de
Govern.
A pregunta de la Sra. Noguer, afegeix que la plana complirà amb els
requeriments d’accessibilitat que prevegi la Diputació a la seva pròpia
plana web.
6. POSSIBILITAT DE TRAMETRE LES CONVOCATÒRIES DE LES
SESSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES MITJANÇANT
CORREU ELECTRÒNIC.
A indicació de la Presidència, el secretari delegat, Sr. Gonzalo, explica als
assistents que, com ja es va fer per a la tramesa de les convocatòries de la
Junta de Govern, es sotmet a la seva consideració la utilització del correu
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electrònic com a mitjà ordinari de tramesa de les convocatòries de les
sessions de la Comissió Especial de Comptes.
Per això, es dóna compte del Dictamen que es transcriu seguidament, i
sotmès a votació s’aprova per unanimitat i s’adopta l’acord que figura a la
part dispositiva:
“Un dels principals avenços que es deriven de l’aprovació de la L 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, és el reconeixement del
dret a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.
En l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels Ens vinculats es duen a terme tot un
conjunt de relacions, tant formals com no formals, utilitzant els mitjans de
comunicació electrònic de què es disposen, com són la telefonia mòbil, el fax o el
correu electrònic, la qual cosa redunda en una major eficiència en el
desenvolupament de les tasques, un important estalvi econòmic en mitjans
materials i una rapidesa en les comunicacions difícil d’assolir per altres canals de
comunicació.
La universalització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les
organitzacions dibuixa un entorn de treball que es caracteritza per la connectivitat
de tota l’estructura administrativa de l’organització, mitjançant l’ús del correu
electrònic com a eina de comunicació escrita.
D’una banda, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu en el seu
art. 19 que les comunicacions entre els òrgans de les administracions públiques es
podran dur a terme per qualsevol mitjà que garanteixi la constància de llur recepció
i d’una altra, la Llei 11/2007 incorpora al llarg de tot el seu redactat tot un seguit
de previsions encaminades al foment dels mitjans electrònics en les comunicacions
entre les administracions públiques, així com la possibilitat de constitució dels
òrgans col·legiats i l’adopció d’acords mitjançant l’ús de mitjans electrònics, tot això
amb vista a facilitar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
tramitació administrativa.
Atès que, d’acord amb el que es contempla a l’art. 27.1 de la L 11/2007, els
ciutadans podran escollir en tot moment la manera de comunicar-se amb les
Administracions Públiques, ja sigui per mitjans electrònics o no, excepció feta que
una norma amb rang de Llei incorpori el canal paper com a únic possible.
Atès que l’art. 27.3 de la L 11/2007 disposa que les comunicacions per mitjans
electrònics seran vàlides sempre que es tingui constància de la transmissió i
recepció dels missatges, de les dates en què s’han efectuat, i l’emissor i el
destinatari siguin identificats fefaentment.
Vist l’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
i l’art. 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons els quals s’atribueix als Ens
Locals, i en l’àmbit de llurs competències, la potestat d’autoorganització.
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Atès que el CEMICAL ja utilitza el correu electrònic com a mitjà ordinari de tramesa
per a les convocatòries de la Junta de Govern, de conformitat amb l’acord adoptat
en la sessió de la Junta celebrada el 29 de gener de 2009.
En virtut de tot això i vistos els arts. 8 i 16 dels Estatuts del Consorci, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Establir el correu electrònic com a mitjà ordinari de tramesa de les
convocatòries de les sessions de la Comissió Especial de Comptes del CEMICAL,
amb subjecció a la concurrència dels requisits relatius als vocals d’aquest òrgan
col·legiat que s’indiquen a continuació:
1. La seva conformitat respecte d’aquest mitjà en tant que destinatari de la
convocatòria de la sessió.
2. L’assumpció de l’obligació d’acusar la recepció de la convocatòria de
referència.”

7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA
DICTADES DES DE LA CELEBRACIÓ DE LA DARRERA JUNTA DE
GOVERN.
A indicació del President Sr. Roig, el secretari delegat, Sr. Gonzalo, es
remet a la selecció de decrets, el detall dels quals s’indica a continuació:
Entitat

Número

Data doc. Descripció
26/11/2009 Reconeixement

C.E.M.I.C.A.L.

45

C.E.M.I.C.A.L.

5

11/02/2010

C.E.M.I.C.A.L.

6

08/02/2010

C.E.M.I.C.A.L.

8

08/03/2010

C.E.M.I.C.A.L.

12

07/04/2010

C.E.M.I.C.A.L.

19

18/05/2010

C.E.M.I.C.A.L.

20

18/05/2010

del
complement
de
productivitat corresponent a l’exercici 2009 al
personal del Consorci d’Estudis, Mediació i
Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)
Reconeixement de crèdit de factures de l’any
2009 amb càrrec al pressupost de 2010
Liquidació del pressupost del Consorci
d’estudis,
mediació
i
conciliació
a
l’Administració Local de l’exercici 2009
Autoritzar l’assistència del Sr. J. Valls Arnau a
l’activitat formativa: “Hacia un nuevo entorno
en el buen gobierno de los Fondos de
Pensiones”
Procediment referent a l’examen, estudi i
informe del Compte General de l’exercici
2009 per part de la Comissió Especial de
Comptes del CEMICAL
Reconeixement
del
factor
d’assiduïtat
corresponent a l’exercici 2010
Reconeixement
de
l’ajut
escolar
corresponent a l’exercici 2009

I la Junta de Govern queda assabentada.
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8. INFORME RELATIU A NOUS CANALS DE PARTICIPACIÓ DE LES
ENTITATS ASSOCIADES, EN LES ACTIVITATS DEL CEMICAL.
A indicació del President, Sr. Roig, el Director Gerent, Sr. Valls, presenta
una proposta de participació de les entitats associades en les activitats i
serveis que presta el CEMICAL, arran de la petició que formulà en la sessió
de la Junta de Govern de 10 de desembre de 2009 el Sr. Villalante i que és
molt benvinguda per part de la Presidència.
La proposta és la que passa a transcriure’s:
“En la sessió de la Junta de Govern de 10 de desembre de 2009, UGT proposà una
participació més intensiva de les organitzacions sindicals, en l’activitat que
desenvolupa el Consorci.
Pensem que aquesta podria materialitzar-se, oberta a totes les entitats
consorciades i amb el propòsit d’estimular més encara el manteniment d’un espai
de reflexió i debat permanent, per diversos canals:
a) “Documents”
Una de les activitats que realitzem, és la publicació d’opinions sobre diversos temes
en els àmbits de la gestió pública i els recursos humans, que poden resultar
d’interès per als nostres agents, a través de l’apartat “Documents” de la nostra
plana web. En ocasions difonem textos d’altres publicacions o centres d’estudis, i
altres vegades es tracta d’encàrrecs que realitzem directament.
Doncs bé, considerem que l’elaboració de textos per part d’UGT, CCOO, la FMC o
l’ACM per a ser publicats a l’apartat de “Documents”, és una via idònia per tal que
totes quatre organitzacions amplieu la vostra participació en el Consorci i feu
arribar les vostres opinions als agents del CEMICAL.
Suggerim diferents temes que podríeu abordar, a banda, és clar, dels que
considereu oportú proposar:
•

Estudi sobre la progressió de les retribucions dels empleats públics durant els
darrers anys.

•

Estudi comparatiu amb altres països de la Unió Europea sobre la conciliació de
la vida personal i laboral dels empleats públics.

•

Estudi comparatiu de dades sobre jornada laboral, en la regulació continguda en
els Acords de condicions de treball i en els Convenis col·lectius dels empleats
públics.
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•

Estudi comparatiu sobre l’àmbit objectiu de les meses de negociació de matèries
comunes contingut en els Acords i els Convenis dels empleats públics.

b) “El Butlletí”
En el Butlletí, de format electrònic, persones de reconegut prestigi professional
comenten, amb periodicitat bimensual, les novetats legislatives i les sentències de
més interès, referides a personal funcionari i laboral al servei de l'Administració.
Mitjançant enllaços directes, proporcionem accés a les normes i sentències que es
comenten, així com a projectes legislatius i altres documents rellevants.
Pensem que la realització de comentaris de sentències que considereu rellevants,
també resultaria un bon vehicle per a ampliar la vostra participació.
c) Jornades
Ens podríeu suggerir temes a tractar en sessions específiques que convocaríem -en
funció de la disponibilitat pressupostària- per abordar novetats legals o
jurisprudencials en l’àmbit de la funció pública o els recursos humans.
d) Nous agents
Podeu contribuir de manera important a augmentar més encara el ritme d’altes de
nous agents, especialment dels que procedeixen de fora de Catalunya i que han
arribat ja al número de 700 ( 3.700 en total).
e) Resolució de conflictes
Una de les activitats del Consorci és la de tractar de trobar vies de solució,
mitjançant procediments fixats de mutu acord entre les parts, en els conflictes o les
controvèrsies d’ordre laboral que es produeixen en l'àmbit local.
Resulta molt important comptar amb la col·laboració de totes les entitats
consorciades per tal d’intensificar la utilització d’aquesta via, alternativa a la
jurisdiccional, entre les parts afectades: ajuntament, òrgans de representació
unitària del personal funcionari i del personal laboral, i seccions sindicals.
f) “L’Actualitat”
El CEMICAL, amb una periodicitat quinzenal, edita en format electrònic
“L’Actualitat”, un recull de les noticies més destacades en matèria laboral,
publicades per diferents mitjans de comunicació. Fins al 2008 havia contingut un
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apartat on es recollien notícies relacionades amb les organitzacions associades del
Consorci. Pensem que aquest podria reactivar-se si regularment ens proporcioneu
notícies d’interès per als nostres agents.
g) Grup de treball
Podríem convocar reunions periòdiques entre un representant de cada organització i
la gerència, per exemple amb freqüència bimensual, per realitzar el seguiment dels
serveis i activitats del Consorci i preparar les sessions de la Junta de Govern.”

El President, Sr. Roig, indica que la proposta és oberta a altres fórmules de
participació que puguin suggerir les entitats associades.
I la Junta de Govern queda assabentada de la proposta de nous canals de
participació de les entitats associades en les activitats del Consorci.
9.

PRECS, PREGUNTES I INFORMACIÓ.

9.1. ASSESSORAMENT DES DEL CEMICAL A COMISSIONS PROMOTORES DE PLANS
DE PENSIONS

El Director Gerent, Sr. Valls, en resposta al document llegit en la Junta de
Govern de 10 de desembre de 2009 per la Sra. Moltó, representant llavors
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, informa en relació a
l’estat de la situació tot lliurant un escrit que es transcriu tot seguit i que
reflecteix les comunicacions successives que s’han anat produint sobre
l’assessorament des del CEMICAL a comissions promotores de plans de
pensions.
“En la reunió de la Junta de Govern de 10 de desembre de 2009, la representant de
l’ACMC llegí un document amb el següent contingut, sol·licitant que constés en
l’acta:
LECTURA DE PREC en la sessió de 10 de desembre de 2009 del CEMICAL
El Pla de pensions de promoció conjunta per a l’Administració Local de Catalunya promogut d’ençà de l’any 2007 pels
dos sindicats més representatius de Catalunya amb la col·laboració de l’ACM ha complert amb tots els objectius del seu
mandat: una gestió prudent, un creixement continuat de promotors i partícips, una rendibilitat permanentment superior
al 5%, cosa que ha batut anualment l’objectiu d’aconseguir l’IPC de Catalunya més el 0’5%, i tot això, amb unes baixes
comissions de gestió i dipòsit per part de l’entitat gestora.
Avui ja són molts els partícips d’aquest Pla de pensions que, fins i tot, realitzen aportacions voluntàries al Pla.
Els fins essencials del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració local (CEMICAL), d’acord amb els
seus Estatuts, són l’estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de l’Administració
local i els ens que en formen part, així com, la resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de
personal en l’àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.
Atesa aquesta important funció mediadora i conciliadora d’aquest Consorci del qual en som membres integrants tant la
UGT de Catalunya, com CCOO de Catalunya i l’ACM,
Atesa la necessària negociació col·lectiva com a instrument únic d’accés als avantatges del Pla de pensions, i el rol
coadjuvant del CEMICAL en aquest tipus de negociació,
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Atesa la continuada tasca de relació amb el personal al servei de l’administració local que efectua el CEMICAL,
I atesos els bons resultats acreditats pel Pla de pensions de promoció conjunta per a l’Administració Local de
Catalunya,
ES DEMANA de forma expressa i que consti en l’Acta de la present reunió, per part de les entitats ACM, UGT i CCOO,
que el CEMICAL faci de corretja de transmissió d’aquest Pla, sempre que en tingui la ocasió en llurs relacions amb el
personal, en difongui els seus avantatges i doni compte dels progressos que vagi efectuant en aquesta difusió.

L’endemà de la reunió de la Junta, la gerència del Consorci adreçà aquest escrit:
De: VALLS ARNAU, JOAQUIM [mailto:vallsaj@diba.cat]
Enviado el: divendres, 11 / desembre / 2009 09:27
Para: ACM.cat - Comissions
Asunto: A l'atenció de Jordina Moltó (Assessorament comissions promotores)
Tal com vam quedar, i a l'efecte de poder convocar una reunió per tal de tractar del tema que vàreu plantejar en la
reunió de la Junta de Govern d'ahir, us agrairem que ens trameteu el text literal que vas llegir amb el prec que hi
constés a l'Acta de dita sessió. Us agrairem igualment que, en cas que en la recent reunió a que et vas referir, de la
Comissió de control del Pla que teniu constituït, es feu alguna referència a la funció assessora que desenvolupem des
del CEMICAL, ens en remeteu còpia (només, és clar, del punt en el qual s'hi va fer esment).
Quant a la reunió que, a petició nostra, vam mantenir amb Sílvia Requena -també membre de la Junta de Govern en
representació de l'ACMC- per tal d'informar-vos de la funció assessora que venim desenvolupant en l'àmbit dels plans
de pensions, et confirmo que aquesta va tenir lloc, a les vostres dependències, el 26 de novembre de 2007. En dita
reunió vam sol·licitar que ens proporcionéssiu informació referida al Pla que havíeu constituït (Especificacions,
condicions especifiques, ens locals que es fossin adherint, rendibilitats...), amb la pretensió de poder fer-la extensiva
als nostres agents que hi poguessin estar interessats. Com t'avançava, a data d'ahir no ens havia estat proporcionada.
Pel que fa a la concreta tasca d'assessorament que des de fa anys venim prestant a les comissions promotores, n'hem
informat a les successives reunions de la Junta de Govern (disposeu, si desitgeu consultar-les, de les actes
corresponents) i es troba també a l'abast de tothom a la nostra plana web, en un apartat específic.
Una salutació cordial.
Joaquim Valls

El mateix dia es va rebre la resposta següent:
De: ACM.cat - Assessoria Jurídica - Pilar Traver [mailto:assessoria@acm.cat]
Enviado el: divendres, 11 / desembre / 2009 13:45
Para: VALLS ARNAU, JOAQUIM
Asunto: RE: A l'atenció de Jordina Moltó (Assessorament comissions promotores)
Benvolgut Sr. Valls,
Adjunt us faig arribar el text de la intervenció realitzada ahir en el sí de la Junta de Govern del CEMICAL.
Pel que fa a l’Acta de la sessió de la Comissió de Control del Pla de pensions no estic autoritzada per enviar-la.
Cordialment,
Jordina Moltó

El 21 de desembre de 2009 la gerència del Consorci adreçà el següent escrit, en el
qual demanava que es proporcionés determinada informació necessària, referida al
Pla de pensions promogut el 2007 per l’ACMC conjuntament amb els sindicats
CCOO i UGT, i es suggeria una possible data (12 de gener de 2010) per celebrar
una reunió per tal de tractar del tema:
De: VALLS ARNAU, JOAQUIM [mailto:vallsaj@diba.cat]
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2009 18:05
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Para: ACM.cat - Assessoria Jurídica - Pilar Traver
CC: fbelzunce@ccoo.cat; VILLALANTE SIRVENT, CARLOS
Asunto: Assessorament CEMICAL comissions promotores (a l'atenció de Jordina Moltó)
Conforme a l’escrit que ens heu tramès, demaneu que el CEMICAL faci de “corretja de transmissió” del Pla de
promoció conjunta al qual feu esment, i, sempre que en tingui ocasió en llurs relacions amb el personal, en difongui els
seus avantatges i doni compte dels progressos que vagi efectuant en aquesta difusió.
Entenem que allò que desitgeu, tal i com vàreu expressar a la reunió de la Junta, és que informem d’aquest Pla, cosa
que, com us dèiem, ja venim fent, si bé amb les limitades dades que hores d’ara disposem. Per tal que dita informació
pugui ser encara més completa, us agrairem que ens proporcioneu els documents i les dades següents i, el més
important, que ens les mantingueu actualitzades:
- Identificació jurídica del Pla i del Fons, també a Inverco
- Especificacions del Pla
- Mandat de gestió del Fons
- Rendibilitat històrica anualitzada, des de la data de constitució
- Comissions que apliquen les entitats gestora i dipositària
- Entitats locals d’alta
- Patrimoni
- Partícips
- Possibilitat d’aplicació de condicions particulars (flexibilitat Especificacions quant a règim d’aportacions per part de la
Corporació local i dels partícips, condicions d’alta i de baixa, etc)
- Cobertura, mitjançant una pòlissa específica, de la responsabilitat civil del membres de la Comissió de control
- Condicions preferents, si s’escau, que apliqui als partícips la dipositària
A banda d’això, us agrairem igualment que designeu una persona com a interlocutora d’aquells òrgans tècnics o
comissions promotores que desitgin obtenir informació addicional a la descrita.
Si ho considereu necessari o oportú, podríem mantenir una reunió per comentar qualsevol aspecte dubtós al respecte,
amb presència d’un o una representant de l’ACMC, CCOO i UGT (a un dels membres dels quals que assistiren a la
Junta trametem còpia d’aquest missatge, així com dels precedents). Us suggerim com a possible data, el proper 12 de
gener, a les 10 del matí.
Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes.
Joaquim Valls

El 23 de desembre de 2009 al CEMICAL es va rebre la resposta següent:
De: ACM.cat - Assessoria Jurídica - Pilar Traver [mailto:assessoria@acm.cat]
Enviado el: dimecres, 23 / desembre / 2009 11:28
Para: VALLS ARNAU, JOAQUIM
CC: fbelzunce@ccoo.cat; VILLALANTE SIRVENT, CARLOS
Asunto: RE: Assessorament CEMICAL comissions promotores (a l'atenció de Jordina Moltó)

Benvolguts,
La data que ens proposeu és una mica precipitada, tenint en compte les dates en les que ens
trobem. En aquest sentit, tornant de vacances us proposaríem una data per a fer la reunió i per
traslladar-vos tota la informació per a la bona difusió del pla.
Moltes gràcies,
Jordina Moltó
Des del 23 de desembre de 2009 -data d’aquesta darrera comunicació- no se n’ha
produït cap altra proposant una nova data per celebrar la reunió.”
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El Sr. Valls mostra la seva disposició a reprendre el tema, tant bon punt ho
decideixin les entitats associades, tot recordant que hores d’ara s’hi està
treballant amb la informació –limitada- de què es disposa.
La Sra. Mochales, representant de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques es compromet a reprendre’l; comenta que no tenia constància
de la manca d’informació i, en conseqüència, enviarà la petició a la comissió
gestora del Pla de pensions de promoció conjunta per a l’administració local
de Catalunya esmentat al prec per tal que pugui facilitar la informació
sol·licitada al Consorci.
9.2. ACCESSOS A LA PLANA WEB DEL CEMICAL
El Director Gerent, Sr. Valls, indica que el nombre d’entrades anuals a la
plana web del CEMICAL supera les 650.000 i presenta el detall grafiat de
visites a àmbits concrets del web, tot destacant les pàgines més visitades
tant a Catalunya com a fora.
I sense més assumptes per tractar, el President Sr. Roig aixeca la sessió i
s'estén aquesta Acta que signen el Sr. President i el Sr. Secretari delegat
que en dóna fe.
9.3. ALTRES QÜESTIONS
Així mateix el Sr. Valls fa referència a diversos convenis que tot i no trobarse dintre de l’àmbit territorial de la província de Barcelona, en el qual pot
intervenir el Consorci, remeten al CEMICAL en cas de conflicte. També a
una possible petició de l’Ajuntament de Lleida que, si s’arriba a produir,
s’intentaria canalitzar, si no intervenint-hi directament, sí proporcionant
assessorament per tal de resoldre el conflicte plantejat.
El Secretari delegat

El President

Ferran Gonzalo Sánchez

Rafael Roig Milà

