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

Acta Junta de Govern 
 
 
Data:    5 de novembre de 2015 
Hora d’inici:   10.30 hores en segona convocatòria 
Hora d’acabament:  11.30 hores 
Lloc: Sala de presidents, soterrani 1, Diputació de Barcelona, 

Rambla Catalunya nº 126 Barcelona 
 
 
 
Assistents: 
 
 
President 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
 
Vocals  
 
Sr. Juan Ignacio Soto Valle, FMC 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, CCOO 
Sr. Jordi Roca i Ventura, Diputació de Barcelona 
 
 
Intervenció delegada 
 
Sra. Celia Gallego Herrera 
 
 
Secretaria delegada 
 
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez 
 
Altres Assistents 
 
Sr. Joaquim Valls Arnau, director gerent del CEMICAL 
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL 
Sra. Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL 
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Ordre del dia 
 

1. Constitució de la nova Junta de Govern. 
2. Aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2016.  
3. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/15 del pressupost del CEMICAL 

per transferir a la Diputació de Barcelona l’import del superàvit i donar 
compliment a allò establert a la Disposició addicional 6a, en relació amb l’art. 
32, ambdós de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

4. Aprovar la proposta de la Presidència de pròrroga del nomenament del director 
gerent amb efecte d’1 de desembre de 2015. 

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 
 
El President del Consorci, Sr. Garcia i Cañizares, inicia la sessió. 
 
A continuació s’examinen els assumptes inclosos a l’Ordre del dia. 
 
 

1. Constitució de la nova Junta de Govern. 
 
El President del Consorci, Sr. Garcia i Cañizares, cedeix la paraula al secretari delegat 
que explica com, de resultes de les eleccions locals del proppassat 24 de maig i de 
l’aprovació definitiva dels nous estatuts del Consorci, cadascuna de les entitats que el 
conformen ha designat els seus representants en el si de la seva Junta de Govern 
d’acord amb allò disposat a l’art. 7 dels referits estatuts, tot restant constituïda de la 
següent manera: 
 
President: 
 
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
Vocals titulars: 
 
Sr. Juan Ignacio Soto Valle, FMC 
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM 
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT 
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, CCOO 
Sr. Jordi Roca i Ventura, Diputació de Barcelona 
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Vocals suplents: 
 
Sr. Eugènia Revilla Esteve, FMC 
Sr. Albert Guilera Planas, ACM 
Sr. José Antonio Fernández Cáceres, UGT 
Sr. Mercedes Paredes Durán, CCOO 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Diputació de Barcelona 
 

 
2. Aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2016.  

 
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 2016, 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 2016 en el seu estat de 
despeses, uns crèdits inicials totals de dos-cents vint-i-dos mil vint-i-set euros i quaranta-
sis cèntims (222.027,46 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 vint-i-
un mil nou-cents vint-i-set euros i quaranta-sis cèntims (221.927,46 euros), que afegida a 
les altres previsions d’ingrés donen un pressupost equilibrat en 222.027,46 euros. 
 
Vistos els informes favorables de la Intervenció delegada 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  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL) per a l’exercici 2016, per un import total de DOS-
CENTS VINT-I-DOS MIL VINT-I-SET EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (222.027,46  
euros), tant pel que fa al seu estat d’ingressos com al de despeses, juntament amb tots 
els annexos que s’acompanyen i resta de documentació que a continuació es detalla: 
 
– Pressupost de despeses i ingressos desglossat per partides 
– 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 2016, 
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, el director gerent del Consorci, Sr. Valls, comenta les dades 
resultants del pressupost quina aprovació inicial es proposa. Explica el procediment 
establert per a la seva aprovació definitiva i entra en el detall de cadascun dels 
documents que el conformen. 
 
En relació amb la memòria d’objectius i activitats, menciona la futura edició d’un nou 
volum dintre de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals”, aquesta vegada a càrrec de 
la Sra. Carolina Gala Durán, llibre titulat “Les situacions de maternitat i paternitat del 
personal al servei de les Administracions públiques: mesures de protecció i conciliació”. A 
la vegada ofereix als vocals membres la possibilitat de presentar suggeriments pel que fa 
a l’encàrrec d’un nou llibre l’any vinent, tant pel que fa a la temàtica com a l’autoria.  
 
A continuació, la Interventora delegada, Sra. Gallego, fa menció de les bases d’execució, 
tot destacant la seva adequació a la normativa de gestió pressupostària i de comptabilitat 
vigent, citant igualment als diferents informes que s’acompanyen de legalitat i 
d’acompliment de les regles fiscals, de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla 
de despesa. 
 

3. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/15 del pressupost del 
CEMICAL per transferir a la Diputació de Barcelona l’import del superàvit i  
donar compliment a allò establert a la Disposició addicional 6a, en relació 
amb l’art. 32, ambdós de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
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A proposta de la Presidència, és sotmès a votació, s’aprova per unanimitat i s’adopta 
l’acord que figura a la part dispositiva: 
 
“L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les entitats locals que se situïn en 
superàvit pressupostari es destinarà a reduir endeutament fins el saldo existent a la fi de 
l’exercici. A aquests efectes, la llei defineix superàvit pressupostari com la capacitat de 
finançament calculada segons el sistema europeu de comptes (SEC-95) i el seu import 
s’obtindrà en termes consolidats de tot el sector públic.  
 
No obstant l’anterior, la disposició addicional sisena LOEPSF, afegida per la Llei 9/2013, 
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, estableix la 
possibilitat que les entitats locals puguin destinar el superàvit de l’exercici 2014 a 
inversions considerades financerament sostenibles. 
 
El Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració local (CEMICAL), és un 
consorci públic format per la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis 
Públics de la UGT i la Federació Sindical de l’Administració Pública de CCOO. Forma 
part del sector públic de la Diputació de Barcelona.  
 
El decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 4724/15, de data 21 de 
maig de 2015, va aprovar la distribució del superàvit de l’exercici 2014, obtingut per tots 
els ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, en el qual s’especifica 
que correspon al CEMICAL un import, en concepte de romanent líquid de tresoreria de 
l’exercici 2014 a destinar a reduir l’endeutament financer del sector públic de la Diputació 
de Barcelona, de SETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRA EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (16.674,95 €). 
 
Donat que el CEMICAL no realitzarà inversions sostenibles ni té endeutament, procedeix, 
en compliment de l’article 32 LOEPSF, tramitar la present modificació del pressupost per 
suplement de crèdit, que serà finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de 
l’exercici 2014, i que tindrà com a destinació ser transferit a la Diputació de Barcelona, 
com a ens capçalera del seu sector públic.  
 
Vista la base 11 de les d’execució del pressupost per enguany. 
 
Vist el que disposa l’article 8.1a) dels Estatuts del Consorci, relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria de modificació del pressupost. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació del pressupost del CEMICAL núm. 2/2015 per 
suplement de crèdit, per un import de SETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRA 
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (16.674,95 €), corresponent a l’import que el 
CEMICAL destinarà a reduir l’endeutament financer del sector públic de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- APLICAR l’ingrés a l’econòmic 870.00 del pressupost d’ingressos.  
 
Tercer.- TRANSFERIR a la Diputació de Barcelona l’import de SETZE MIL SIS-CENTS 
SETANTA-QUATRA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (16.674,95 €) amb 
càrrec al concepte pressupostari 461.00 del vigent pressupost del Consorci, tot 
condicionant la seva efectivitat a l’aprovació definitiva de la present modificació de crèdit. 
 
Quart.- DONAR COMPTE dels presents acords a la Diputació de Barcelona.” 
 
A indicació del President, la Interventora delegada, Sra. Gallego, comenta la present 
modificació pressupostària i consegüent transferència de l’import resultant a la Diputació 
de Barcelona.  

 
 

4. Aprovar la proposta de la Presidència de pròrroga del nomenament del 
director gerent amb efecte d’1 de desembre de 2015. 

 
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 de 26 de novembre de 2013, 
aprovà la proposta de la Presidència per la qual es disposà prorrogar el nomenament 
com a director gerent del Sr. Joaquim Valls Arnau, funcionari de la Diputació de 
Barcelona adscrit al Consorci en comissió de serveis, per un període de dos anys i amb 
efectes d’1 de desembre de 2013, 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. 
 
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 
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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’1de desembre de 2015 i en les mateixes 
condicions fins ara vigents.” 
 

 
5. Informe sobre les activitats del Consorci. 

 
El director gerent, Sr. Valls, comenta el contingut de l’informe sobre les activitats i els 
serveis del Consorci lliurat als assistents, informe que conté les dades següents: 

Informació sobre el propi Consorci:  
 
 Òrgans de govern i administració i plantilla. 

 
Resum d’activitats i serveis: 

 
 Xarxa d’usuaris i distribució territorial i per sectors, a dintre i a fora 

de Catalunya. 
 
 Activitat adreçada a la prevenció de la conflictivitat laboral: 

 
- Codi de legislació 
- El Butlletí 
- L’Actualitat 
- Estudis de Relacions Laborals 
- Documents 
- Monografies 
- Convenis i Acords sobre condicions de treball 
- Sessions de presentació de publicacions 
- Sentències 
- Plans de pensions 

 
 Activitat de resolució de conflictes a instància de part: 

 
- Expedients de mediació o conciliació tramitats des de 2012 
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El Sr. Soto destaca la gran utilitat, en especial, de l’apartat de sentències. 
 
El Sr. Fages valora positivament els serveis prestats des del Consorci doncs faciliten la 
formació continuada dels empleats públics i suggereix la possibilitat que els llibres 
editats puguin restar accessibles en format epub a la web del CEMICAL. El Sr. Valls 
respon que es realitzarà una consulta en aquest sentit als serveis tècnics de la 
Diputació i indica que ja són accessibles en format pdf. 
 
Seguidament, demana la possibilitat que l’Acord Marc per a les administracions locals 
de municipis de menys de 20.000 habitants, recentment aprovat, tot i trobar-se ja 
recollit a l’apartat de Convenis i Acords sobre condicions de treball, pugui destacar-se 
a la web del CEMICAL per donar-li més rellevància. 
 
Per la seva part, el Sr. Villalante apunta la possibilitat d’enllaçar a la web que sobre 
l’Acord Marc s’està creant a l’efecte. 
 
El Sr. Valls ofereix que tan bon punt estigui activa la web que esmenta el Sr. Villalante, 
ho comuniqui per tal de valorar la seva possible inclusió a l’apartat “webs d’interès”. En 
el mateix sentit, respon al Sr. Fages i al Sr. Villalante que es valorarà quin pot ser el 
mitjà més eficaç per ajudar a difondre l’Acord Marc i que s’adreçarà a tots dos per 
oferir-los com es podria materialitzar aquesta col·laboració que demanen. 
 
A continuació, el Sr. Fages es qüestiona quina podria ser la causa del nombre reduït 
d’expedients de mediació o conciliació, la poca conflictivitat o la manca de foment 
d’aquesta via de solució de conflictes per part dels propis agents socials i advoca per 
impulsar el servei. El Sr. Villalante comenta que ja fa uns quants anys el propi 
Consorci, atesa la infrautilització del servei, va redirigir la seva activitat cap a aquella 
adreçada a la prevenció de la conflictivitat laboral. El director gerent, Sr. Valls, anima 
una vegada més als agents socials a promoure aquest servei, el grau d’utilització del 
qual es troba en bona part a les seves mans.  
 
El Sr. Villalante planteja la possibilitat, com va fer en una Junta anterior, que el 
CEMICAL, atès el seu prestigi i marc de referència també a la resta de l’Estat, en 
ésser l’única entitat de conciliació i mediació a l’Administració pública, pogués 
convertir-se en l’entitat de solució extrajudicial de conflictes de les entitats locals de 
Catalunya.  
 
El Sr. de Yzaguirre demana la possibilitat que a l’informe anual que des del CEMICAL 
s’elabora, en el qual es comparen dades relatives a diversos Plans de pensions, pugui 
fer-se ressò del Pla promogut per l’ACM en l’apartat correlatiu. El director gerent, Sr. 
Valls, recorda que no és el primer cop que per part de l’ACM es fa aquesta petició i 
que, com ja succeïa la vegada anterior, no disposa de les dades que es van detallar en 
el seu dia per fer-ho, tot instant-lo a aportar-les.  
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El President es felicita per la feina que es duu a terme al Consorci, pren nota dels 
suggeriments efectuats i manifesta la seva voluntat de trobar els mecanismes 
necessaris per donar-ne compliment. 
 

 
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. Garcia i Cañizares, el director gerent, Sr. Valls, comenta 
els decrets, el detall dels quals s’indica a continuació:  
 
 

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

  

30  

  

1/07/2015  

 

Declaració d’exempció del règim 
d'incompatibilitats de les activitats 
consistents a la realització de tasques de 
formació de funcionaris amb caràcter no 
permanent que no superin les 75 hores a 
l'any, així com la col·laboració i 
assistència ocasional a congressos, 
seminaris, conferències o cursos de 
caràcter professional i la producció i la 
creació literària, artística, científica i 
tècnica i també la col·laboració en les 
publicacions derivades d'aquelles, sempre 
que no s'originin com a conseqüència 
d'una relació de treball o de prestació de 
serveis 

 

 

 

 

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

  

 

31  

  

 

13/07/2015  

 

 

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) 

 

 

           

C.E.M.I.C.A.L.  37   14/05/2015  Modificació règim signatures compte 
CEMICAL 
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I la Junta resta assabentada. 
 
 

 
 

7. Precs, preguntes i informació. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President dóna per finalitzada la sessió, 
de tot el qual jo, com a Secretari delegat, en dono fe. 
 
 
 
 
El Secretari delegat El President 
 
 
 
Ferran Gonzalo Sánchez Joan Carles Garcia i Cañizares 
 


