
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA 
Ple, 27 de gener de 2021 
 
Nomenament de gerent 
 

Presidència 
EXP: X2021000672 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 

Bases i convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. Finalment, aquest procés de cobertura de la Gerència es declarà 
desert.   
 

2. Des de l’1 de gener de 2021, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 
vacant com a conseqüència de la renúncia del senyor Ignasi Valls i Vilaró com a 
gerent.  

 
3. En l’ordre del dia de la sessió de Ple de 27 de gener de 2020 hi consta l’aprovació de 

la monografia de competències de la Gerència, i novament, l’aprovació de les bases i 
la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència, mitjançant un procediment 
d’acord amb el Reglament orgànic comarcal. 

 
4. El Reglament configura la Gerència comarcal com un òrgan necessari de l'estructura 

institucional del Consell Comarcal i la defineix com el nivell organitzatiu que fa viable 
l'alineament entre política i gestió en l'àmbit de les seves competències. 
 
D’acord amb l’article 110.4 del Reglament, el procediment de designació de la 
Gerència atén a principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i es fa mitjançant 
procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. 
 
En aquest sentit, si bé és cert que el procediment de nomenament de la Gerència 
establert al Reglament no és disponible jurídicament, no és menys cert que la 
renúncia del senyor Ignasi Valls i Vilaró juntament amb el resultat del procés de 
cobertura de la Gerència, que s’ha declarat desert, deixa el Consell Comarcal sense 
gerent, essent aquest un òrgan necessari, no només pel seu caràcter sinó també pel 
conjunt de competències i funcions que desplega.  

 
És en aquest escenari, de vacant del gerent fins a llur cobertura, d’acord amb el 

procés de designació previst al Reglament orgànic comarcal, en què es proposa al 

Ple el nomenament del senyor Antoni Cornellas Aligué, amb DNI XXX8343XX, com a 

gerent del Consell Comarcal, amb experiència per dur a terme les funcions que 

s’exigeixen per a l’exercici del càrrec. A la vegada llur nomenament garanteix la 
continuïtat en la prestació dels serveis administratius i els de caràcter finalista. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, (TRLOC) regula l’organització comarcal i 
estableix el règim jurídic dels consells comarcals.  
 

2. L’article 12.2 del TRLOC disposa que el gerent del consell comarcal, que exerceix les 
funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra també l'organització 
comarcal. 

 
Les competències que s’atribueixen al gerent o a la gerent s’estableixen a l’article 16 
del TRLOC, que també disposa que el gerent o la gerent és nomenat i cessat pel Ple 
del consell comarcal, a proposta del president o presidenta.  
 
El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor o regidora. A més, se 
li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del 
consell comarcal.  

 
3. L’article 97.1 del Reglament orgànic comarcal, en endavant el Reglament, el qual 

preveu la Gerència comarcal com a òrgan necessari de l'estructura institucional del 
Consell Comarcal.  

 
4. L’article 105.3 del Reglament, el qual disposa que el nomenament de la Gerència és 

competència del Ple, a proposta de la Presidència. 
 

5. L’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de llocs de treball 
documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 d'aquest Reglament l'ha 
d'aprovar el ple de la corporació o l'òrgan corporatiu superior de l'entitat local. 
Igualment, el mateix òrgan ha d'aprovar les modificacions que es produeixin. 

 
6. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de la 
LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les 
corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  

 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
7. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental el senyor Antoni Cornellas 

Aligué, amb DNI XXX8343XX, fins a la cobertura de la Gerència d’acord amb el 
procés de designació previst al Reglament orgànic comarcal, amb la retribució que li 
correspon d’acord amb el pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021.  

 
2. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis. 
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