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

16 d’octubre de 2017
11.30 hores en segona convocatòria
12.15 hores
Sala de Presidents, soterrani 1, Diputació de Barcelona,
Rambla Catalunya 126 - Barcelona

Assistents:
President
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Vocals
Sr. Juan Ignacio Soto Valle, FMC
Sr. Carles Villalante i Sirvent, UGT
Sr. Jordi Roca Ventura, Diputació de Barcelona
Intervenció delegada
Sra. Cèlia Gallego Herrera
Secretaria delegada
Sr. Fernando Gonzalo Sánchez
S’excusa
Sr. Manuel Carlos Fages Marta, FSC-CCOO
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No assisteix
Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta, ACM
Altres assistents
Sr. José Antonio Fernández Cáceres, vocal suplent UGT
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 anterior.
2. Aprovació del nomenament, a proposta de la Presidència, del director gerent
del CEMICAL.
3. Restar assabentada, la Junta de Govern, de l’aprovació definitiva del compte
general de l’exercici 2016.
4. Aprovació del projecte de pressupost del Consorci per a l’any 2018.
5. Informe sobre activitats del Consorci.
6. Donar compte de les darreres resolucions de la Presidència i de la Gerència.
7. 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 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, 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 22 de maig de 2017, s’aprova per unanimitat dels assistents.
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2. Aprovació del nomenament, a proposta de la Presidència, del director
gerent del CEMICAL.
A indicació del President, el Secretari delegat, Sr. Gonzalo, explica com la proposta
que se sotmet a la consideració de la Junta de Govern respon al desenllaç de la
convocatòria de provisió del lloc de treball de director gerent del Consorci que es va
endegar per tal de posar fi a la provisionalitat en la cobertura al lloc, una línia
d’actuació que s’ha emprès a tot el sector públic de la Diputació de Barcelona d’acord
amb els paràmetres que s’establiren amb caràcter general.
En conseqüència, 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 per decret de la Presidència de data 17 de juliol de 2017 es va convocar per
a la seva provisió, mitjançant lliure designació, el lloc de treball de Director/a gerent del
CEMICAL, encomanant-ne la seva gestió a la Direcció de Serveis de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona.
Atès que s’han seguit els tràmits legals escaients i que els candidats a valorar han
estat els que figuren a la llista definitiva de persones admeses, que coincideix amb la
llista provisional en no haver-se presentat al·legacions.
Vista la proposta d’aquesta Presidència de 21 de setembre de 2017 en relació amb el
candidat Joaquim Valls Arnau, en què es valoren els aspectes acadèmics i formatius
més rellevants, l’experiència laboral a l’Administració pública, altres activitats
professionals, les publicacions, l’activitat docent i l’assistència a accions formatives.
Atès que, d’acord amb allò reflectit a l’esmentada proposta, el Sr. Valls reuneix els
requisits exigits per al desenvolupament del lloc de treball, i del contrast entre els
mèrits a avaluar fixats a la convocatòria i els que declara es desprèn com a conclusió,
que n’acredita amb escreix en tots aquells descrits a les bases, tant en l’àmbit
d’experiència professional com formatius.
Atès que correspon a la Junta de Govern nomenar el Director gerent a proposta de la
Presidència, en virtut de l’art. 8.1.e) dels Estatuts del Consorci.
Per tot això, el President, en ús de les facultats que els arts. 8.1.e) i 14.1 dels vigents
Estatuts li confereixen, proposa els següents
ACORDS
Primer.- Nomenar i adscriure el Sr. Joaquim Valls Arnau (empleat 11.433 de la
Diputació de Barcelona) per ocupar el lloc de treball de Director gerent del CEMICAL,
en resolució de la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació (convocatòria
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L-31/17), d’acord amb les consideracions descrites en la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.- Determinar que a les condicions del lloc de treball se li aplica el factor
d’exclusiva (EA) de la Diputació de Barcelona, que resulta de la Relació de llocs de
treball del Consorci en aplicació de les mateixes condicions de treball de la dita
corporació provincial.
Aquesta adscripció pot ser objecte de remoció d’acord amb allò que estableixi la
legislació vigent en cada moment.
D’acord amb el que estableix l'article 17 del Reglament de provisió de llocs de treball
de la Diputació de Barcelona, cal romandre en la destinació d'adscripció un mínim de
dos anys, llevat que s’accedeixi a un altre lloc de superior o inferior nivell o que es
modifiquin en aquest període les condicions de treball de la destinació d'adscripció.
Tercer.- Comunicar els presents acords a la Direcció de Serveis de Recursos Humans
de la Diputació de Barcelona.”

3. Restar assabentada, la Junta de Govern, de l’aprovació definitiva del
compte general de l’exercici 2016.
Es dóna compte del dictamen següent:
“Atès que la Junta de Govern del CEMICAL, en sessió de 22 de maig de 2017, va
adoptar, entre d’altres, els següents acords en relació amb el Compte General de
l’exercici 2016:
“Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci d’Estudis, Mediació i
Conciliació a l’Administració Local de l’exercici 2016, 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 pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionat a
que no es presenti cap reclamació, reparament o observació durant el termini
d’exposició pública.
Segon.- Exposar el Compte General, amb l’informe de la CEC al públic per un
termini de 15 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP, durant
el quals, i vuit més, les persones interessades podran presentar reclamacions,
reparaments o observacions.
Tercer.- Determinar que, en cas de no presentar-se’n dins del termini
esmentat, el Compte General s’entendrà automàticament aprovat.”
Atès que al BOPB de 25 de maig de 2017 es va procedir a informar sobre el termini
d’exposició pública del Compte General de l’exercici 2016, a efectes de possibles
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reclamacions, observacions o reparaments, sense que al Consorci es tingui constància
que se n’haig interposat cap.
Per tot això, el President, en ús de les facultats que els Estatuts li confereixen, proposa
el següent
ACORD
Únic.- Restar assabentada -la Junta de Govern- de l’aprovació definitiva del Compte
General de l’exercici 2016.”
I la Junta de Govern resta assabentada.
4. Aprovació del projecte de pressupost del Consorci per a l’any 2018.
A indicació del President, el Director gerent del Consorci, Sr. Valls, comenta les dades
resultants del projecte de pressupost quina aprovació es proposa, tot entrant en el
detall de cadascun dels documents que el conformen.
En relació amb la memòria d’objectius i activitats, proposa que la tretzena entrega de
la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals”, aquesta vegada s’encarregui al Sr. José
Javier Cuenca Cervera. El llibre tindria per objectiu reforçar el nou objecte d’estudi i
anàlisi sobre transparència i funció pública del que ja se n’està fent ressò el Consorci,
tot incorporant-ho a les seccions relatives a bases de dades i legislació. Els assistents
acullen favorablement la proposta de la gerència, que aprofita per oferir de nou als
membres de la Junta que suggereixin títols i autors per a futures publicacions.
A continuació, la Interventora delegada, Sra. Gallego, explica els motius que porten al
procediment seguit que implica l’aprovació del projecte del pressupost a diferència del
que s’havia vingut fent fins a la data, canvi derivat de la interpretació feta en aquest
sentit en relació a la fórmula més adequada per donar compliment a l’establert a l’art.
122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, fa
menció de les bases d’execució, tot destacant la seva adequació a la normativa de
gestió pressupostària i de comptabilitat vigent, citant igualment els 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. Afegeix que s’ha incorporat en el
càlcul d’estabilitat pressupostària la part inexecutada d’aquest i, finalment, indica que
el pressupost compta amb el seu informe favorable.
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En conseqüència, i un cop comentats els dits aspectes sobre el projecte de
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 per part del Director gerent del CEMICAL ha estat elaborat el projecte de
Pressupost per a l’exercici de 2018, d’acord amb l’art. 14.2.c) del Estatuts de l’entitat,
incorporant-ne l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de
documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost per a l’any
2018, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
Atès que s’hi incorpora igualment la justificació de la modificació de la relació de llocs
de treball, que afecta només el lloc de Tècnic superior en dret especialista en dret de
la funció pública i relacions laborals, als efectes dels arts. 27.1 i 31.3 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, respecte a la tipologia de jornada assignada i sense que
tingui impacte retributiu.
Vist que el Projecte compleix amb els requisits legals i que el president ha de formar el
pressupost del Consorci, d’acord amb l’art. 168.1 del text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals i igualment l’art 18.1 del Reial Decret 500/1990.
Atès que el pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns crèdits
inicials totals de dos-cents vint-i-tres mil sis-cents vuitanta-sis euros i cinquanta-set
cèntims (223.686,57 €) i en el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals de
dos-cents vint-i-tres mil sis-cents vuitanta-sis euros i cinquanta-set cèntims
(223.686,57 €), resultant en conseqüència un pressupost equilibrat.
Vist l’Informe de la Intervenció delegada del Consorci.
Vistos els arts. 8.1.a) i f) dels Estatuts del Consorci, en relació amb allò previst a l’art.
122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
determina el règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i
patrimonial dels consorcis.
Vistos els arts. 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, els arts. 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable.
Per tot això el President, en ús de les facultats que els seus Estatuts li confereixen,
proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el projecte de pressupost del CEMICAL, corresponent a l’exercici
2018, per un import anivellat de import en DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS I CINQUANTA SET-CÈNTIMS (223.686,57 €), en compliment
del que es preceptua en l’art. 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora l’estat
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d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació prevista a
l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018, així com de la plantilla
de personal i la relació de llocs de treball, que s’adjunten, tot d’acord amb el previst en
l’art. 18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I,
del Títol VI de l’esmentat text refós i d’acord amb el que disposen els arts. 90 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’art. 126.1 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
Segon.- ELEVAR a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost del Consorci
per a l’any 2018, format per l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la
resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost per a
l’any 2018, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per sotmetre’l
a l’aprovació del Ple, dins del Pressupost General de la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el que preveu l’art. 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, en relació amb els arts. 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i els arts. 165 i següents del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.”
5. Informe sobre 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 30 de juny de 2017.

-

Nous serveis:
Comenta els nous serveis que són:
i. Transparència i funció pública (base de dades i legislació).
ii. Traducció d’articles de l’anglès per a “l’Actualitat”.

-

Llibre “La reinternalització de serveis públics: aspectes administratius i
laborals”
Comenta que la seva presentació tindrà lloc el dia 11 de desembre
d’enguany i confirma l’assistència com a contraponent del Sr. Joan
Mauri Majós.
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-

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

I la Junta resta assabentada.
6. 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 dels decrets núm. 23, 24, 29, 30, 31, 33, 39 i 40 de 2017.
I la Junta resta assabentada.
7. Precs, preguntes i informació
El Sr. Villalante incideix en la necessitat 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 per la seva simplicitat i utilitat.
El director gerent, Sr. Valls, comenta que ja es va derivar consulta a la Diputació de
Barcelona sense que s’apreciés la seva utilitat. Tanmateix, a indicació del President,
mostra la seva disposició, d’una banda, a tornar a consultar la possibilitat de disposar
de la referida App i, d’altra banda, afegeix que s’està treballant per renovar el web del
Consorci, tot incrementant la seva accessibilitat i la modernització del seu format.
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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