Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)
Acta Junta de Govern
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

13 d’octubre de 2016
13.10 hores en segona convocatòria
13.55 hores
Sala de presidents, soterrani 1, Diputació de Barcelona,
Rambla Catalunya nº 126 Barcelona

Assistents:
President
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Vocals
Sra. Eugènia Revilla Esteve, FMC, vocal suplent
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT
Sra. Mercedes Paredes Durán, CCOO, vocal suplent
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona
Intervenció delegada
Sra. Cèlia Gallego Herrera
Secretaria delegada
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez
Altres Assistents
Sr. Joaquim Valls Arnau, Director gerent del CEMICAL
Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, CEMICAL
Sra. Núria Cisneros Sondesa, CEMICAL
Ordre del dia
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1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de maig de 2016.
Aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2017.
Informe sobre les activitats del Consorci.
Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència.
Precs, preguntes i informació.

Desenvolupament de la Sessió
El President del Consorci, Sr. Garcia i Cañizares, dóna la benvinguda als assistents i
inicia la sessió.
A continuació s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de maig de 2016.
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, Sr. Garcia i Cañizares, 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 30 de maig de 2016, s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2017.
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 presentació de
l’onzena entrega de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals”, aquesta vegada a
càrrec de la Sr. Jorge Pérez Pérez, llibre titulat “La discapacitat i l’ocupació a les
administracions públiques”. Fa també esment de l’encàrrec del dotzè títol de la
col·lecció que, tot recollint el tema suggerit pel Sr. Villalante a la darrera sessió de la
Junta de Govern (per bé que ho va referir a l’organització d’unes possibles jornades),
tractaria sobre la remunicipalització de serveis públics i el seu impacte en el personal
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afectat, del qual acceptaria fer-se’n a càrrec el catedràtic de dret administratiu de la
Universitat Granada, Sr. Federico Castillo. Els membres de la Junta es mostren
favorables a aquesta proposta.
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. Igualment, indica que el pressupost compta amb el seu
informe favorable.

En conseqüència, i un cop comentats els dits aspectes sobre el pressupost, 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
2017, 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 2017 en el seu
estat de despeses, uns crèdits inicials totals de dos-cents divuit mil trescents deu euros i quaranta-vuit cèntims (218.310,48 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 divuit mil tres-cents
euros i quaranta-vuit cèntims (218.300,48 euros), que afegida a les altres
previsions d’ingrés donen un pressupost equilibrat en 218.310,48 euros.
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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

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del Consorci d’Estudis,
Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) per a l’exercici
2017, per un import total de DOS-CENTS DIVUIT MIL TRES-CENTS DEU
EUROS I QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (218.310,48 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
2017, mitjançant inserció de l’anunci corresponent al BOP de Barcelona pel
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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.”

3. 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:
-

Xarxa d’agents
Detalla les dades resultants a 31 de juliol de 2016, tot remarcant
l’elaboració de nous gràfics relatius a la presència del Consorci en els
ajuntaments per segments de població, així com per comarques a
Catalunya i per províncies fora de Catalunya.

-

Nous serveis: versions electròniques dels llibres en format epub i
document de les darreres sentències publicades
A suggeriment del Sr. Fages efectuat en sessió de la Junta de Govern
de 5 de novembre de 2015, comenta que s’ha habilitat la possibilitat de
disposar en format .epub dels llibres publicats. Ja es troba disponible a
la pàgina web del Consorci en aquest format l’últim llibre de la col·lecció
“Estudis de Relacions Laborals”, i en la mesura en què les
disponibilitats pressupostàries ho permetin, s’hi oferiran la resta de
títols.
Així mateix, esmenta la possibilitat d’accedir a les darreres sentències
comentades a través d’un enllaç a “l’Actualitat”.

-

Llibre “La discapacitat i l’ocupació en les administracions públiques”
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Incideix en el ja comentat en el punt anterior de l’ordre del dia en relació
amb la memòria d’objectius i activitats.
-

Portal de transparència
Destaca que ja es troba actiu el Portal de transparència del Consorci (hi
agraeix la col·laboració dels serveis tècnics de la Diputació de
Barcelona) i en mostra el seu contingut: organització i estructura;
activitats i serveis; gestió econòmica; actuacions jurídiques i
contractació i convenis. Explica que la major part de la informació ja es
pot consultar, i que encara mancarien d’incorporar, d’acord amb la
Intervenció delegada, algunes de les informacions relatives a la gestió
econòmica i a la contractació i convenis. Igualment assenyala que dintre
del sector públic de la Diputació, el Portal de transparència del
CEMICAL és el tercer que s’ha posat en marxa, després del de la
pròpia Diputació i el de l’Organisme de Gestió Tributària.

-

Actuacions de conciliació i mediació
Comenta el document resum d’actuacions efectuades en aquest sentit i
lliurat als assistents.

I la Junta resta assabentada.

4. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la
Gerència.
A indicació del President Sr. Garcia i Cañizares, el Director gerent, Sr. Valls, dóna
compte del decret número 33 de 2016, sobre la contractació d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil.
I la Junta resta assabentada.
5. Precs, preguntes i informació.
El Sr. Villalante demana que s’estudiï la possibilitat d’habilitar una App del CEMICAL
per poder estendre el seu àmbit d’influència, adaptar-se als temps i permetre així la
seva universalització i disponibilitat. El Sr. Roca indica que potser no seria necessari
atès el tipus de serveis que presta el CEMICAL, perquè tot es pot consultar des d’un
dispositiu format tablet i l’únic avantatge seria poder accedir a la web encara que no hi
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hagi una xarxa WiFi disponible. Per la seva banda, tant el President com el Director
gerent mostren la seva predisposició a estudiar-ho, afegint el Sr. Valls que la seva
implementació aniria a remolc del que pogués implementar en aquest sentit la pròpia
Diputació de Barcelona i per a les entitats del seu sector públic.
La Sra. Paredes sol·licita que es pogués efectuar des del Consorci alguna mena
d’acció o reflexió, complementària a l’avaluació que han de fer els sindicats, envers
l’estat de situació dels Plans d’Igualtat a l’àmbit municipal, un cop transcorreguts 10
anys des de l’entrada en vigor de la Llei d’Igualtat. El Sr. Roca indica que la Diputació
de Barcelona té un servei de suport en relació amb aquesta matèria. El Sr. Villalante
intervé per assenyalar que al desembre de 2014 es va signar l’Acord comú de
condicions de treball per a municipis de menys de 20.000 habitants, en el qual hi havia
un apartat relatiu al Plans d’igualtat. En aquest sentit, informa que està pendent una
reunió entre els promotors d’aquest Acord i les quatre Diputacions per a la seva
implementació. El Sr. Valls ofereix, com en d’altres ocasions, que els sindicats que
formen part del Consorci (CCOO i UGT) puguin fer ús del CEMICAL per canalitzar
notícies i informació mitjançant la tramesa quinzenal de “l’Actualitat”.
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

Fernando Gonzalo Sánchez

Joan Carles Garcia i Cañizares
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