
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 15 de juny de 2021 
CI, de 9 de juny de 2021 
 
Cessar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal va nomenar el senyor Antoni Cornellas 

i Aligué, amb DNI XXX8343XX, gerent del Consell Comarcal fins a la cobertura de la 
Gerència d’acord amb el procés de designació previst al Reglament orgànic comarcal. 

 
Es preveu que en la propera sessió de Ple s’inclogui la proposta de nomenament de gerent 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb el procés de designació previst al 
Reglament orgànic comarcal. 
 
En el moment que es produeixi el cessament del senyor Antoni Cornellas i Aligué, amb DNI 
XXX8343XX com a gerent del Consell Comarcal caldrà aprovar la liquidació dels contracte 
amb els imports que corresponguin. 

 
2. El 9 de juny de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
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).  

 
2. L’article 111 del Reglament orgànic comarcal, pel que fa al cessament de la persona titular 

de la Gerència.  

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Cessar el senyor Antoni Cornellas i Aligué, amb DNI XXX8343XX, com a gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental amb efectes a les 00:00 hores del 16 de juny de 2021, sempre 

i quan amb anterioritat el Ple hagi acordat el nomenament d’un nou gerent. 

 

2. Reconèixer i agrair al senyor Antoni Cornellas i Aligué la dedicació extraordinària i la 

implicació mostrada durant aquest període de temps a la institució vetllant per la continuïtat i 

qualitat dels serveis prestats.  
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