
 

Nom i cognoms:  Joaquim Valls Arnau 
 
Data i lloc de naixement: La Sénia (Tarragona), 13 d’agost de 1959 
 
Càrrec al CEMICAL: Director gerent 
 

 
Formació i activitat professional 
 
Llicenciat en Dret. Universitat de Barcelona, 1981. 

 
Curs de Funció Gerencial en les Administracions Públiques (Esade). 
 
Certificate of Proficiency in English (Universitat de Michigan). 

 
Funcionari d’Administració Local, Tècnic d’Administració general, des del 18 d’abril de 1983. Grau 
personal corresponent al nivell 28 de complement de destinació: 
 
 1985-1993: Ajuntament de Sabadell. Cap del Servei de Recursos Humans. 
 
 1993-1999: Diputació de Barcelona. Cap del Servei de Gestió de Personal. 
 
 1999-2001: Diputació de Barcelona. Cap del Servei Jurídic de Recursos Humans. 
 
 2001-    : Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL). Director-

gerent. 
 
 2002-      : Diputació de Barcelona. Membre (i Secretari des de 2002 fins a 2016) de la Comissió de 

Control del Pla de Pensions del personal de la Corporació provincial. 
 
Membre del grup d’experts que desenvolupà els treballs per a l’elaboració del Llibre blanc de la Funció 
Pública catalana, que es presentà en el Parlament de Catalunya al desembre de 2005.  

 
Publicació de diversos articles sobre temes relacionats amb la gestió dels recursos humans a 
l’Administració pública, les retribucions i els plans de pensions d’ocupació, en revistes especialitzades: 
Catalunya Municipal; Esade-public; Dirección y Progreso. 
 
Participació, juntament amb altres autors, en el llibre coordinat per Salvador del Rey Guanter, 
“Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público” (Editorial La ley, 2008), elaborant-ne el capítol 
“Los derechos retributivos”. 
 
Participació, juntament amb altres autors i a partir de un beca concedida en 2008 per realitzar un treball 
d’investigació, en el llibre “Disseny d’un model de selecció comú per al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat y de les entitats locals de Catalunya (Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, 2011, edició digital), elaborant els capítols dedicats a “Propostes per agilitar els processos 
selectius” i “La necessitat de dotar-se d’un sistema d’informació”. 
 
Impartició d’accions formatives en l’àmbit de la gestió pública, els recursos humans i els plans de 
pensions a l’Administració a: Generalitat de Catalunya; Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(EAPC); Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI); Universitat Autònoma 
de Barcelona; Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona; 
Diputació de Barcelona; Diputació de Tarragona; Federació de Municipis de Catalunya (FMC); Tribunal 
d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB). 
 
 

 
Contacte 
 
Correu electrònic: vallsaj@diba.cat 
  
Telèfon: 934 022 078 
 


