
 
 
 

 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/7 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 15 de juny de 2021 
Hora d’inici:  16:01 h 
Hora de fi: 16:49 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000389, de 10 
de juny de 2021, de convocatòria de la sessió. 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Antoni Cornellas i Aligué, Gerent 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari 
Senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
Senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 
Senyor Jaume Viure Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori 



 
 
 

 

 

Senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera 
  
 
S’inicia la sessió a les setze hores i un minut, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 19 de maig de 2021. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Nomenar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
3. Cessar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000328, de 13 de maig de 
2021, al 2021PRES000385, de 8 de juny de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000553, de 14 de maig de 2021, 
al 2021GER000682, de 8 de juny de 2021. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 19 de maig de 2021. 
 
El Ple aprova l’acta de la sessió de 19 de maig de 2021 per unanimitat dels 33 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Nomenar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 10 de juny de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 

monografia de competències de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. El 27 de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 
Bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 

3. El 8 de febrer de 2021, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’ anunci sobre aprovació de les bases i la 
convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. En el període de presentació de les sol·licituds s’hi ha presentat vint-i-tres 
sol·licituds.  
 

4. El 31 de març de 2021, s’aprova el Decret de Presidència 2021PRES000252  
d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de cobertura de la 



 
 
 

 

 

Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental anunciant el calendari del procés i on 
s’estableix la composició de la Comissió de valoració amb els membres següents: 

 
Primer membre: el senyor Juan Manuel Orbegozo Arruti (Diputació de Barcelona) 
Segon membre: el senyor Eladi Torres González (Ajuntament de Barcelona) 
Tercer membre:  el senyor Oscar Frias Pérez (Consell Comarcal del Vallès Oriental) 
Exerceix de secretaria, amb veu i sense vot, la senyora Nuria Caellas Puig. 

 
5. El 26 d’abril de 2021, s’aprova el Decret de Presidència núm.  2021PRES000287  

d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de cobertura de la 
Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
6. El 4 de maig de 2021, es du a terme la fase 1 del procés de cobertura de la Gerència del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental corresponent a l’avaluació de currículums dels 
aspirants admesos. L’acta d’avaluació dels currículums es signa per tots els membres de 
la Comissió de valoració el 5 de maig de 2021.  

 
7. L’11 de maig de 2021, es du a terme la fase 2 del procés de cobertura de la Gerència del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental corresponent a les entrevistes per l’acreditació de 
competències dels aspirants que van superar la fase 1. L’acta de la fase 2 es signa per 
tots els membres de la Comissió de valoració el 13 de maig de 2021.  

 
8. El 17 de maig de 2021, es du a terme la prova per l’acreditació de coneixements de 

llengua catalana a l’aspirant no exempt.  
 

9. El 17 de maig de 2021 i el 18 de maig de 2021, tots els membres de la Comissió de 
valoració del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental han subscrit una acta de la prova per l’acreditació de coneixements de llengua 
catalana i proposta a la Presidència dels aspirants aptes al procés de cobertura de la 
Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
10. El 2 de juny de 2021, tots els membres de la Comissió de valoració del procés de 

cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental han subscrit una nova 
acta de proposta a la Presidència dels candidats que reuneixen les exigències i les 
competències requerides per a exercir adequadament les funcions pròpies de l’òrgan 
directiu.  
 

11. La Presidència entre els candidats que reuneixen les exigències i les competències 
requerides per a exercir adequadament les funcions pròpies de l’òrgan directiu 
corresponent a la Gerència considera que el senyor Carles Fernández Pérez amb DNI 
46519928J té el perfil professional i la trajectòria adequada per exercir les funcions de 
gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
12. 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) regula l’organització comarcal i estableix 
el règim jurídic dels consells comarcals.  
 



 
 
 

 

 

2. L’article 12.2 en relació amb l’article 16 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. El Reglament orgànic comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
4. L’article 97.1 del Reglament orgànic comarcal, el qual preveu la Gerència comarcal com 

a òrgan necessari de l'estructura institucional del Consell Comarcal.  
 

5. L’article 105.3 del Reglament orgànic comarcal, el qual disposa que el nomenament de 
la Gerència és competència del Ple, a proposta de la Presidència. 

 
6. L’article 110 del Reglament orgànic comarcal,  pel que fa nomenament de la persona 

titular de la Gerència.  
 

7. L’article 11 del Reglament orgànic comarcal, pel que fa al cessament de la persona 
titular de la Gerència. 

 
8. La monografia de competències de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

aprovada pel Ple el 27 de gener de 2021.  
 

9. Les Bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental aprovades pel Ple el 27 de gener de 2021, publicades el 8 
de febrer de 2021 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  

 
10. 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. 

 
11. En els termes previstos a l´article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 d’octubre, 

pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al Reglament 
Orgànic del Consell Comarcal i les bases, la vinculació de la persona seleccionada ho 
serà en la condició de personal directiu professional i l a relació es formalitzarà 
mitjançant contracte laboral d’alta direcció, regulat al Reial decret 1382/1985, d’1 
d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta 
direcció.  

 
Les retribucions d’aquesta plaça son les previstes en el pressupost general d’ingressos i 
despeses per a l’exercici 2021 aprovat el 16 de desembre de 2020, sotmès a informació 
pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 de 
desembre de 2020, CVE 2020037893. 

 
12. 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.  

 
13. L’article 14.3 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 el senyor Carles Fernández Pérez, amb DNI ***1992**, gerent del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental amb efectes a 16 de juny de 2021, 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. 

 
3. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
El president 
 
Molt bé, intervindrà primer per defensar la proposta la consellera Roser Colomé i també el 
senyor Jordi Manils, endavant. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Bona tarda a tothom, com a govern el que volem i el que creiem que cal destacar és que és 
la primera vegada precisament que fem l’elecció de la gerència seguint amb el tipus de 
procediment establert al nou ROC que vam aprovar en aquest mandat, i a diferència 
d’anteriorment, cal dir que no és un càrrec eventual aquesta figura de la gerència, sinó que 
és un òrgan reconegut i també establert dins el propi ROC, per tant és important tenir-ho en 
compte i destacar-ho, com deia. 
 
Dit això, precisament és la llei administrativa la que estableix que el gerent sigui considerat 
una figura d’alta direcció i per tant, com hem referia anteriorment, el contingut i la redacció 
del nostre ROC podríem dir que és dels reglaments pioners que contempla la gerència com 
a alta direcció i no com a lliure designació de confiança, per tant una clara demostració de la 
voluntat d’aquest govern, que com deia és la primera vegada en la que es nomena un gerent 
del Consell Comarcal seguint un procés de transparència i de concurrència. 
 
Certament, per un altre costat, cal fer esment que com que anteriorment és la primera 
vegada, ens vam trobar que havíem fet unes bases tan sumament exigents que el propi 
tribunal que ho valorava, ens les van tombar. Per això en un ple anterior, vam tornar a 
rellançar el propi procediment i també aquests bases, amb la única intenció de poder 
clarificar i facilitar la feina a aquesta comissió d’avaluació. Per tant, donem-li el valor a 
aquest procediment, un procediment com deia objectiu, transparent i de mèrit, amb una part 



 
 
 

 

 

final que òbviament escull presidència, però post-recomanació de la comissió d’avaluació 
d’aquests candidats o candidates finals. 
 
Per tant, davant la fase final en la que ens trobem avui que portem a ple, el president 
proposa al ple, prèviament acordat amb la Comissió de Govern, es nomena aquesta figura. 
El nom del gerent que es proposa, com dèiem anteriorment, és el senyor Carles Fernández i 
es parteix d’una terna de noms on la idea no és altra que seguir la que creiem com a govern 
que ha estat una bona decisió dels darrers mesos, que no és altra que la de tenir al 
capdavant un gerent, seguint la línia del senyor Cornellas, la que ha estat per nosaltres una 
molt bona línia, i algú amb experiència a la casa que la coneixia prèviament, i tot fruit d’un 
procediment amb una màxima intencionalitat de primar la transparència, l’objectivitat i la 
concurrència. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies president, poc més per afegir al que deia la consellera Colomé, que crec que ho ha 
explicat molt bé, només perquè siguem conscients tots nosaltres, avui el que fem és posar fi 
a prop de 7 mesos de situació anòmala que ha patit la nostra institució en el fet de no tenir 
un gerent nomenat de forma definitiva, des de la renúncia de l’anterior gerent i la situació 
que vam viure en el primer procediment de substitució de gerència, en el que com saben 
tots i totes, va quedar desert. Afortunadament la figura del Toni Cornellas ens ha ajudat molt 
a mantenir la institució en ordre durant aquests mesos, però avui el que fem finalment és 
posar una solució de llarg recorregut en aquesta anomalia. Crec que govern i oposició hem 
estat sempre d’acord en aquests mesos, que el que calia primar era l’estabilitat de la 
institució, i en aquest sentit també agrair a la oposició les facilitats que ens han posat per a 
aquest gerent interí que hem tingut durant aquests mesos, i crec que hi heu tingut també 
una bona relació, i la voluntat del govern amb el nomenament que es proposa a dia d’avui és 
la de mantenir aquest to, mantenir la línia d’actuació i de treball que s’ha tingut durant aquest 
mesos, per tant defensem aquesta proposta del senyor Fernández, que com explicava la 
consellera, és la primera vegada que nomenem en aquest ple un gerent del Consell 
Comarcal que ha passat per un procés de lliure designació, que ha passat per una comissió 
d’avaluació, que ha passat per un procés selectiu molt exigent, establert en el Reglament 
orgànic, tant exigent que la primera vegada va quedar desert. Per tant, la proposta que avui 
fa el govern del senyor Fernández esperem que compti amb el suport majoritari del ple. 
 
El president 
 
Gràcies, hi ha una paraula demanada, Marc Candela, endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Bona tarda, en primer lloc voldria matisar algunes coses, aquí s’ha parlat dels darrers 7 
mesos que hem estat de forma irregular, però vull recordar que de forma irregular s’hi està 
des de que es va aprovar definitivament el ROC, i que per tant ja fa 2 anys. Nosaltres en 
aquest sentit, i parlarem clar, veiem coses que no ens han agradat en aquest procediment. 
Des de bon inici, no és que tinguéssim una bola de vidre, teníem clar que el senyor Carles 
Fernández seria qui tindria la gerència d’aquest Consell Comarcal, i no estic parlant de la 
segona convocatòria, estic parlant ja de la primera. Aquí s’ha dit que el procés va ser molt 
rigorós, que va quedar desert, i recordar que pel mig hi havia una persona que va aprovar i 
que es va retirar, amb candidatures molt potents, i ara en una segona convocatòria no hem 
tingut la transparència que deia la senyora Colomé, no hi ha sigut, en el primer procediment 
se’ns va passar d’inici tots els currículums, en la segona convocatòria no hi han estat, de fet 
acabo de rebre fa una estona els currículums dels altres dos candidats que havien aprovat, 
això no havia passat amb el primer procediment, i un cop ara vistos en aquest segon 
procediment els tres que ha resultat, doncs home, destaca als ulls que les capacitats dels 



 
 
 

 

 

altres dos són si més no, de forma objectiva, poden semblar més interessants, més 
preparats acadèmicament i formativament. En la Comissió Informativa va demanar des del 
meu grup que se’n expliqués perquè s’havia triat, tot i que és una facultat que recull el ROC, 
ull, el ROC recull que el president és qui tria però també diu en el seu apartat 13, a l’article 
110 que el president pot tenir entrevistes personals amb les persones candidates 
proposades en les quals poden ser presents totes les persones portaveus de grups 
comarcals en qualitat d’observadors. Això no hi ha estat, o al menys amb els grups de 
l’oposició i per això nosaltres a la Comissió informativa vam demanar quin era el criteri que 
s’havia optat a l’hora de triar entre aquests tres, i més, la pregunta la fem ara encara més, 
perquè els altres dos, si més no a nivell de currículum, aparenten millor formació i millor 
experiència. Per tant, volíem preguntar si no se’ns va respondre a la Comissió informativa, 
es va apel·lar a la Junta de portaveus, a la Junta de portaveus d’avui el company conseller 
de la CUP ha demanat que no se’ns havia facilitat la informació que se’ns havia dit que se’ns 
enviaria, s’ha al·legat que estava penjat a la carpeta que hi havia però acabem de rebre els 
currículums i continuem sense tenir l’explicació del president, en tant en quant perquè s’ha 
decidit que fos el senyor Carles Fernández i no les altres dues candidatures que hi havia. I 
això en aquest període de dilatació de 7 mesos que explicava el senyor Manils no ens 
agrada, no ho veiem objectiu, en alguns moments ho hem vist transparent, en d’altres no, i 
sobretot trobem si més no curiós que des de bon inici vam tenir clar que seria el senyor 
Carles Fernández qui tindria la plaça, va quedar exclòs en el primer procediment i ara en 
aquest segon procediment, baixant bastant el llistó, ha passat i finalment se’l tria i no se’ns 
explica perquè és ell i no els altres. De fet no se’ns ha explicat ni ara mateix en el ple, per 
tant el que sol·licitem és que se’ns expliqui perquè és el senyor Carles Fernández i no cap 
dels altres dos candidats. I paral·lelament amb això, l’altre és que tenim clar perquè és el 
senyor Carles Fernández, malgrat les explicacions que se’ns puguin donar, que entenent a 
més que no se’ns han donat, és fruit de l’acord de govern i que la gerència havia de ser pel 
Partit dels Socialistes. Dit això, creiem que aquest és el seu únic mèrit pel qual ha accedit a 
la gerència, i per això el procediment ha durat 7 mesos. El procediment s’ha fet bé i no hi ha 
hagut res incorrecte? Segurament, però per això s’han dilatat els terminis, per això s’ha 
repetit la convocatòria. Nosaltres votarem en contra, i sobretot votarem en contra perquè 
veient la formació que tenen els altres candidats, i en la situació que es troba a dia d’avui el 
Consell Comarcal, i amb el desgavell intern que hi ha a nivell de personal i sobretot de l’alta 
direcció, necessitem que hi hagi algú que executi, que no es comporti en clau partidista i que 
tiri endavant aquest Consell Comarcal. Moltes gràcies. 
 
El president 
 
Gràcies Marc, dins de termini, molt bé. Alguna paraula més? 
 
El senyor Luís Toral Ortega 
 
Hola bona tarda a tothom, nosaltres com a grup polític sempre hem estat en contra 
d’aquesta figura, per tant votarem en contra, i a més abundant també en l’opinió que ha 
expressat el company d’Esquerra Republicana, en quant a la falta de transparència d’aquest 
segon procés, com bé diu, el currículum dels dos candidats que no han resultat elegits és el 
que hem rebut ara mateix quan entràvem al ple, el currículum del senyor Carles Fernández 
ni tan sols l’he rebut, els altres dos no els he pogut mirar perquè ja estava al ple. Llavors 
esperem l’explicació que suposem ens donaran però en principi votarem en contra també. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Volia agrair el to de tothom, perquè tot i que divergim la cordialitat sempre és bona i crec que 
darrerament l’hem anat exercint cada cop més tots i totes i crec que ens anem sortint poc a 
poc. Mirin, no em pertoca a mi explicar els motius concrets i el perquè sí uns i no els altres, 
tot això pertocaria al president, però crec que la consellera Colomé ho ha dit de forma clara i 



 
 
 

 

 

explícita, després de que aquest procés transparent, amb una comissió de valoració d’un 
nivell altíssim, ha fet una tria de persones que considera vàlides i l’ha posat sobre la taula de 
presidència, la presidència tria fent ús de l’única discrecionalitat que el ROC preveu i el 
motiu pel qual es fa aquesta proposta en concret, com ha dit la consellera Colomé és per 
una qüestió de continuïtat, després de tots aquests mesos d’interinatge i de tota aquesta 
problemàtica, considerem que la millor persona per desenvolupar això, donat que la 
comissió de valoració considera que totes les persones que ha aportat a la taula del 
president són aptes per fer-ho, és aquella que coneix l’administració local, que coneix la 
nostra comarca, que coneix aquesta institució en concret i que a més ha estat gerent d’una 
institució lligada a aquest Consell. No serem nosaltres els que entrarem a dir que les altres 
persones, no només les que han arribat a la taula de la presidència, sinó tots els i les que 
han participat no tinguin uns currículums excepcionals, és que sinó no es podrien haver 
presentat, evidentment, però estem parlant de perfils que nosaltres entenem que estan 
allunyats, un dels perfils estava molt lligat a l’àmbit sanitari, l’altre dels perfils està molt lligat 
a l’administració eminentment local i no més enllà com un òrgan de govern supramunicipal, 
repetim, en aquest cas en concret a més ha format part d’aquesta institució i coneix molt bé 
aquesta institució. I precisament el que estem buscant, a partir d’aquesta consideració de 
que els 3 candidats que havien arribat a la taula del president tenen les garanties i la 
suficiència per fer molt bé la seva feina, el que busquem és el període de transició més curt 
possible i posar en marxa quan abans millor el relleu del senyor Cornellas, que a més 
recordem que ens va demanar que fos un període breu de temps i ja li estem robant alguns 
dies de més del que havíem acordat amb ell. Dit aixó, nosaltres considerem que qualsevol 
de les persones que la comissió de valoració va presentar podien fer aquesta tasca, però 
que la persona més adient és el senyor Carles Fernández i d’aquí que sigui la persona que 
s’ha proposat. 
 
El president 
 
Molt bé, gràcies. Segon torn, alguna intervenció? 
 
El senyor Marc Candela i Callado  
 
Per matisar algunes coses, no se’ns ha contestat. La nostra pregunta és al president, que 
entenem que és qui el ROC faculta per, de forma discrecional, a triar entre els que 
selecciona la comissió, i per tant aquesta és la pregunta que vaig fer a la comissió 
informativa i que he fet a l’anterior pregunta i que torno a fer ara. 
 
El president 
 
I que contestaré en la meva intervenció final. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
D’acord, gràcies. I després, abans quan he dit que el mèrit era ser militant del partit 
socialista tothom ha dit que no aquí, i si no se’ns contesta, entendrem que és el mèrit, 
perquè algunes coses, primer de tot, torno a dir, el senyor Joan Ramon ha parlat en plural i 
entenc que si és una capacitat discrecional del president, és el president qui escull i a mi el 
concepte aquest de que forma part del Consell Comarcal, llavors és que si formés part del 
Consell Comarcal seria incompatible amb presentar-se, per això precisament va plegar de 
conseller quan portava encara no dos anys, un any i poc. Per tant, no se fins a quin punt, 
tenia anterior etapes, correcte, a l’oposició i a govern a d’altres etapes, i hi havia estat al 
govern municipal, com un dels altres candidats, per això ens interessa molt saber el perquè 
exactament, i no el de la continuïtat. I segon tema, que abans m’he descuidat, és amb el 
pressupost, un tema que ens preocupa molt al grup d’Esquerra Republicana, que és que 
quan es va elaborar i aprovar el pressupost, un dels fets que nosaltres vam votar en contra 



 
 
 

 

 

és perquè es creava una plaça d’un càrrec de confiança per si el gerent no era de prou 
confiança. Entenem que sent la figura del Carles Fernández qui tindrà la gerència, perquè 
amb l’acord de govern ho teniu clar, esperem i desitgem que no es doti aquesta partida, 
aquesta persona de càrrec de confiança i que no haguem de tenir a més a més una persona 
més, en aquest cas càrrec de confiança, perquè el gerent ja serà de confiança. Moltes 
gràcies. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més?  
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Només per puntualitzar, potser és perquè avui m’han extret un queixal i no se m’entén bé, 
en cap moment volia dir que el senyor Carles Fernández formava part del Consell Comarcal 
sinó que n’ha format part i, de veritat que això del queixal és bastant dolorós i els prometo 
que és un problema, però em referia exclusivament a que ha format part de forma 
relativament recent. Evidentment el senyor Carles Fernández no forma part del Consell 
Comarcal de cap manera, era només per aclarir aquesta qüestió. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? Per al·lusions? Molt bé, per finalitzar, el compromís del govern era 
seguir el que indicava el ROC i tenir un gerent en base al que figura al ROC. Per tot això 
vam fer unes bases aprovades per tothom basades en competències, aprovades per tothom 
aquestes bases. Basades en competències. A mi m’hagués encantat que del primer procés 
de selecció hagués sortit un gerent, és més, ho estava esperant. Fos qui fos, el nom que fos, 
però creia que en aquell moment necessitàvem urgentment un gerent. Importantíssim, la 
comissió de selecció que va deixar desert aquell procés era tècnica, no política. No era 
política, era absolutament tècnica, com són els processos de selecció que fem en els 
nostres ajuntaments, no hi poden haver polítics. I la decisió d’aquella comissió de selecció, 
que recordo que eren 5 persones de diferents àmbits va ser en base a les competències i al 
grau de competències que s’havia d’assolir que cap persona reunia aquells requisits. I 
políticament ens vam queixar, perquè va ser un procés selectiu molt dur, com si estiguéssim 
triant un superhome pel Consell Comarcal, o una superdona. A partir d’aquí s’inicia el segon 
procés, també començant perquè la comissió de selecció és tècnica, no política. I 
m’agradaria nomenar les tres persones de la comissió de selecció, la primera és l’Eladi 
Torres, de l’Ajuntament de Barcelona, que és director executiu de planificació, gestió de 
recursos humans i avaluació de l’Institut d’estudis de serveis socials de l’Ajuntament de 
Barcelona i que ha estat gerent del Consell Comarcal del Maresme, per tant crec que una 
persona absolutament entesa. El segon, el Juan Manuel Orbegozo, de la Diputació de 
Barcelona, que és el que ens ha fet el catàleg de competències pel tema gerent i que és 
tècnic assessor en selecció i organització. I  la tercera persona, del Consell Comarcal, 
l’Òscar Frías que és cap de Persones i Valors del Consell Comarcal. Dubtar d’ells és dubtar 
de l’honorabilitat d’aquestes persones, que jo no hi dubto, absolutament no hi dubto, i ens 
fan una proposta d’una terna de candidats, dos que podien tenir un passat més o menys 
polític però no per això se’ls pot descartar, només faltaria, i un que ve del món sanitari. 
Aquests són els tres currículums, i us els he dit amb aquesta petita definició, després hem 
d’entrar-hi. Una vegada em passen a mi els tres currículums aquesta comissió de selecció, 
el senyor Orbegozo no l’he vist en la meva vida, el senyor Eladio Torres no se qui és, el 
senyor Òscar Frías sí, evidentment, perquè és el cap de Persones i Valors, em passen 
aquests tres currículums, els analitzo, els analitzem en govern també perquè demano també 
la seva opinió, són tres excel·lents currículums, un del món sanitari, l’altre del món local i 
l’altre que ha estat també en el món local i en el Consell Comarcal en diversos càrrecs, 
creiem que per criteri també de coneixement del territori i també creiem que per l’experiència 



 
 
 

 

 

en el sector públic i coneixement de la casa, per això es proposa el senyor Carles 
Fernández. I aquest seria, tan senzill com això, no hi busquem més, però si en el primer 
procés selectiu la comissió de selecció em proposa un nom, només un nom que hagués 
reunit els requisits, haguéssim agafat aquella persona, i l’haguéssim agafat perquè hagués 
estat la millor opció pel Consell Comarcal, i aquestes tres opcions que ens venen, ens venen 
d’aquesta comissió de valoració de tres persones “ductas en la materia”, molt més que 
nosaltres. Sí que és cert que la decisió final, al final, aquesta decisió veient els criteris és 
una decisió que acaba sent política, però també us he dit que s’adopta amb criteris de 
territorialitat, coneixement del territori i evidentment, coneixement de la casa. I s’agafa per 
matisos, perquè qualsevol dels altres dos seria una molt bona opció. Per al·lusions, Marc 
endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Molt curt, nosaltres no hem dubtat en cap cas de la comissió i jo no he dit això, no he dubtat 
ni de la primera comissió ni de la segona, en cap cas, i segon entenem doncs que el fet 
d’escollir el senyor Carles Fernández és perquè és de la comarca i ha estat membre de la 
casa. D’acord. 
 
El president 
 
Jo he dit el que he dit, per criteris de territorialitat, coneixements, perquè les aptituds ja les té 
per la comissió de valoració, les competències les té, perquè és un dels tres. Per tant, les 
competències, les aptituds, que és el més important, ja les reuneix perquè la comissió de 
valoració ha dit que les reuneix, i aquest és el motiu principal primer, perquè ara aquí ens 
desviem sinó, el motiu principal primer és l’aptitud, perquè està dins la terna. Molt bé, ara sí, 
suficientment debatut, passaríem a votació. 
 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez. Els 11 vots en contra de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Magalí Miracle i Rigalós, Imma 
Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – 
AM, el senyor Luís Toral Ortega. I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
3. Cessar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 10 de juny de 2021, que és el que segueix: 
 
“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.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? I Tancaré jo, si no us sap greu. 
 
El senyor Luís Toral Ortega 
 
Només agrair la dedicació i el temps que ha dedicat el senyor Cornellas a la institució, 
encara que el nostre grup pensi com pensa, les persones s’han de tractar i se’ls hi han de 
reconèixer les coses que fan. Res més que això, agrair-li i, bé, que sàpiga que ens queda 
pendent un café. 
 
El senyor Manuel Losada Seivane 
 
Bueno, también un poco siguiendo las palabras de Luis, agradecer ese trabajo de Toni en 
estos 7 meses en el Consell Comarcal, i a parte de agradecérselo, destacar también la gran 
capacidad humana, porque me ha constado en alguna reunión que hemos tenido también a 
nivel particular, decir que es una gran persona i agradecerle que haya estado aquí al pie del 
cañón estos 7 meses, y que para cualquier cosa aquí nos tiene, a nuestro grupo o a mi 
persona para lo que necesite, y también a veces se lleva uno un amigo de estas cosas y 
considero que es una muy buena persona, nada más. Suerte en su etapa ya ahora más 
tranquila y que se puede seguir dedicando al deporte y a las cosas que le gusten, gracias. 



 
 
 

 

 

 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Crec que al Toni no li farem gaires més “piropos”, però és de les poques persones que ens 
podia treure d’aquesta situació per unanimitat. És dels pocs noms que es podien haver 
proposat per agafar aquest relleu interí d’urgència i estabilitzar la institució, i que tothom 
estigués d’acord, i que l’oposició estigués contenta i el govern estigui content. Crec que això 
ho diu tot de la seva figura, de la seva capacitat de treball, de la quantitat de carpetes que 
ens ha tret de sobre la taula en aquests mesos, dels temes que hem pogut anar 
desencallant amb ell, crec que aquí és on es valora la vàlua professional de cadascú i de la 
vàlua personal no cal ni que en faci menció, perquè tots els que el coneixeu segur que li 
teniu la mateixa estima que li tinc jo i que li té el meu grup. Gràcies Toni per la feina i ens 
seguirem trobant perquè segur que encara seguiràs en mil projectes socials més i ens 
seguirem trobant. 
 
El president 
 
Molt bé, Joan hem sembla que et toca, o el Marc? 
 
El senyor Joan 
 
Com que tenim els mateixos consellers i nosaltres tenim més vots, per tant hauríem de ser 
els més grans, però ells ens trauran el tema de les alcaldies, doncs ho faré jo (riures). Em 
venia de gust dir-ho, senyor president, m’ho ha d’admetre. Jo vull fer un primer agraïment al 
Toni, em permetran, i a la seva família, perquè quan se’l va anar a buscar estava molt feliç 
amb la Mitja i amb la seva jubilació i els seus vídeos corrent per la platja de Barcelona, i no li 
anàvem a proposar res bonic, li anàvem a proposar “mira, aquí tenim un problema i 
necessitem que l’encaris”. Per tant, d’entrada a ell i a la seva família, si us plau feu-ho 
extensiu, l’agraïment per haver-ho entomat. Segon, l’agraïment per haver fet el que has fet a 
nivell humà amb tots els consellers i les conselleres i amb els treballadors i treballadores de 
la casa, perquè la gestió tècnica, que és pel que et vam venir a buscar, està molt bé i tothom 
ha fet referència però la gestió humana també és diferenciadora i nosaltres estem, puc 
parlar en nom de tothom, molt agraïts per aquesta faceta. Tercer, perquè no t’has amagat en 
cap moment davant de res, davant de cada repte que s’ha posat en el Consell el primer que 
has fet ha estat anar a donar la cara, sigui davant els ajuntaments, davant els portaveus, 
davant de qui fos, les empreses, i això té moltíssim valor a nivell humà, a nivell professional i 
a nivell institucional. I també et volia donar les gràcies pels no, perquè quan ens has hagut 
de dir no ens has dit no, i això diu molt de la teva vàlua, i llavors ens hem discutit i ens has 
convençut i al final hem estat tots contents d’aquella decisió. Però tornant al principi, moltes 
gràcies a tu per haver entomat aquest repte, moltes gràcies per haver-ho fet tan bé, gràcies 
per haver-ho allargat i, jo que estic molt a favor de les jubilacions i estic molt content de 
l’aprovació del punt anterior per això que diem de l’estabilitat, quina llàstima que hi hagi gent 
que es jubili. Dit això, repeteixo l’agraïment personal i en nom de tot el meu grup. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Gràcies, Joan Ramon entenc que de vegades no agrada que Esquerra siguem els últims a 
parlar però no entraré al que has dit perquè crec que no toca. El que volia agrair al Toni, i 
sobretot en aquesta situació, en aquests temps i en el fet que ell era una persona que 
estava jubilada, tot i que no estava jubilada perquè té mil coses, el fet de que tornés a la 
casa, a agafar com es diu col·loquialment el toro per les banyes i intentés fer que aquesta 
organització tirés endavant, sobretot el que li vull agrair en nom del meu grup és la seva 
predisposició constant sempre per explicar-nos les coses, per trucar-nos i facilitar-nos la 
informació com fa una estona, això és d’agrair, altres vegades no ho hem trobat i amb ell ho 
hem trobat sempre, i com a alcalde el mateix, el fet de que només entrar ens truqués, que 



 
 
 

 

 

només entrar intentés posar en ordre tot allò que teníem els municipis, i per això la teva 
experiència i la teva gran vàlua s’agraeixen encara més. Per tant, des del grup d’Esquerra 
Republicana i personalment desitjar-te el millor, agrair-te molt la teva feina aquests mesos al 
Consell Comarcal, i una reflexió en general. Quan se’ns va proposar el nom del Toni 
Cornellas nosaltres ho vam veure bé, quan les coses es volen fer bé i es volen fer per 
consens i es volen fer amb diàleg, acaben reeixint i sortint bé com el cas d’aquesta 
incorporació temporal del Toni, per tant, Toni que et vagi tot molt bé i qualsevol cosa que 
necessitis, personalment o del nostre grup, ens tindràs a disposició, moltes gràcies. 
 
El president 
 
Molt bé, per finalitzar abans de donar la paraula al Toni, en nom del meu grup també però 
també com a president del Consell Comarcal, per mi Toni has sigut la sorpresa de la 
jornada, per mi has sigut la sorpresa del mandat. Quan hem vam comentar la proposta de 
que podia ser, que l’estudiéssim, el Toni Cornellas el gerent del Consell Comarcal, sempre 
mires quan fa que ho vas deixar? 8, 10 anys?  
 
El senyor Antoni Cornellas i Aligué 
 
9. 
 
El president 
 
9 anys, doncs dius ostres, en 9 anys ha plogut molt, a veure si estarà rovellat, perquè en 9 
anys tot ha evolucionat molt, però francament has salvat el Consell Comarcal, i ja no dic 
salvat el Consell Comarcal, has salvat la teva casa, perquè crec que el Consell Comarcal és 
la teva casa i aquests mesos que hi has estat treballant s’ha vist que era la teva casa. Per 
tant, agraïts, molt agraïts des del Consell, no acaba la teva feina perquè encara has de fer 
una mica de traspàs, algun dia d’aquests has d’anar venint per acabar de fer el traspàs i fer 
un bon traspàs, però moltes gràcies per entomar la gerència del Consell Comarcal, sortir de 
la teva zona de confort en la que estaves per donar-nos aquest cop de mà en uns moments 
molt complicats, i ho saps, molt complicats en diversos aspectes però tot el que ens hem 
proposat amb tu al capdavant de la gerència ens hem anat ensortint, per tant des del 
Consell Comarcal i també des del meu grup, Toni, moltes gràcies. No diré que et trobarem a 
faltar perquè “a rey muerto, rey puesto” però sí que una mica, personalment, et trobaré a 
faltar. 
 
El senyor Antoni Cornellas i Aligué 
 
Començo per quan em vàreu venir a buscar, perquè vaig dir que no perquè ni se m’acudia, 
després vaig acabar dient que sí però a la gent que em va venir a buscar els hi vaig dir 
“escolteu, que jo m’he mogut des del punt de vista polític, i vaig a les manis del procés i 
totes aquestes coses, i potser no és el perfil que esteu pensant” i em van dir “nosaltres el 
que estem buscant és el gerent professional, el que pot tirar endavant la casa”. A 
continuació vaig trucar l’Enric Gisbert, que ens coneixem de fa anys i panys, l’Enric em va dir 
“et tires a la piscina i el salvavides que vulguis, encantat de la vida, t’ho dic a títol personal” 
em deia “i amb el meu grup hi parlaré perquè amb tu tal..” i jo a l’Enric l’estaré sempre agraït 
perquè va ser dels que també em va convèncer de que no em quedés a casa, i tu Enric ho 
saps que sempre hem tingut molt bon rotllo i si ens hem hagut de discutir ho hem fet i 
aquestes qüestions, i per tant les coses són d’agrair. Després també us he de dir que no 
deixo de ser un dinosaure, els meus referents s’estan morint tots, el Leonard Cohen, el 
Franco Battiato, tota aquesta gent s’està morint i per tant, no és per res, però aquí hi ha tota 
una sèrie de gent jove que m’imagino que si els hi dius el Bienvenidos del Rock & Roll del 
Miguel Ríos, tot i que el Miguel Ríos ara he vist que torna a fer concerts, però clar, a mi quan 
em parlen d’Oques Grasses i aquestes coses em quedo completament fora de joc. He tingut 



 
 
 

 

 

una acollida per part del personal brutal, quan dic brutal és brutal, i vull començar pel Jordi, 
el nostre secretari de tota la vida. Amb el Jordi m’hi ha unit un treball professional, una 
amistat i ell sempre ha tingut un problema amb mi i és que em deia “Toni, estic aquí perquè 
no hagis d’anar al jutjat” i jo moltes vegades el renyava perquè deia “Jordi, som massa 
formals, hem de tirar endavant” i la veritat Jordi és que després amb els anys he anat veient 
com tot de personatges de la meva època han passat pel jutjat i jo no hi he passat mai. I no 
hi he passat gràcies als teus bons consells i evidentment perquè a la casa hem estat sempre 
molt units. I això t’ho he d’agrair a tu i a tota la gent que amb tu ha anat seguint aquest 
procés i aquesta construcció, el Consell Comarcal no és el funcionariat típic i tòpic que 
sempre tothom creu. Aquí hi ha gent que s’hi entrega dissabtes i diumenges, aquí hi ha gent 
que està per tirar endavant un projecte molt sovint, no ja desconegut, incomprès. El meu 
pare es va morir i quan es va morir encara es preguntava què era això del Consell Comarcal 
i si era una feina segura. I m’imagino que hores d’ara si aixequés el cap tornaria a dir-me 
exactament el mateix. Però la veritat és que al dia a dia hem pencat molt, no s’han cobert 
totes les expectatives i també us he de dir una qüestió: l’equip de govern, jo amb el Jordi 
Manils no hi havia treballat mai, Jordi saps que jo havia treballat amb el “Copito de nieve”, ja 
saps qui és, la gent d’aquí no, lamento dir-te que per mi seguiu sent els del PSUC, i ho 
sento, però seguireu sent tota la vida els del PSUC, amb el PSC, jo vaig estar al fang, 
després convergència i socialista i em sento molt orgullós de tots els amics que he anat fent 
i amb l’amistat, ni el procés ni hòsties, jo aprecio molt els meus companys de viatge i mai 
estaré prou agraït de tot el que hem fet. Evidentment he fet nous amics, i he conegut gent 
nova, la Pamela, altra gent que he anat a veure i, la veritat és que he vingut a casa vostra, 
m’heu dit les coses pel seu nom i ens hem entès i aquesta és la principal virtut. Per tant, jo li 
dic a la meva dona, quasi hauria de ser jo qui us pagués a vosaltres. I deixeu-me només que 
acabi amb el tema que crec que, quan he dit que era un dinosaure, és perquè segueixo 
pensant com pensava el Raimon amb una cançó que deia “jo vinc d’un silenci antic i molt 
llarg, de gent que ve alçant-se, del fons de segles, de gent que nomenen classes 
subalternes. Jo vinc d’un silenci, antic i molt llarg” i m’agradaria que aquest silenci es pogués 
trencar i el procés que anem fent tots plegats al dia a dia el podem construir junts, perquè 
aquest potser ha estat la única pega, trobar que al Consell no hi hagi unitat política. Sé que 
això em sobrepassa, que no depèn de mi, però si us plau, només us faig aquest prec, a ser 
possible, quan més aviat millor, feu un govern d’unitat que serà en benefici de tot el Consell. 
Moltíssimes gràcies a tots, estic en deute amb vosaltres, moltes gràcies. 
 
El president 
 
Gràcies Toni, i abans de la votació, deixeu-me que em salti una mica el protocol del ple i 
l’Òscar Frias, en nom dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal, vol dirigir-te 
unes paraules. 
 
El senyor Òscar Frias Pérez 
 
Res, i resumint perquè tampoc vull acaparar l’òrgan de govern, Toni et donem moltes 
gràcies, de debò. He copsat durant aquest mesos amb molta gent, saps que tinc relació 
diària amb tots els treballadors de la casa, i la veritat és que aquests mesos no podrien 
haver tirat endavant sense la teva acció com a crossa, com l’òrgan que representes. Li he 
demanat expressament, tot i que em salto el protocol i ho sé, perquè no haig d’intervenir en 
aquest òrgan, però crec que de vegades les coses s’han de saltar per reconèixer quan les 
persones ens ho posen fàcil, i tu durant aquests mesos ens ho has posat molt fàcil, saps 
perfectament la situació de personal, dels treballadors, del dia a dia i te n’has adonat i ens 
has solucionat moltíssimes coses durant aquest mesos i per això, tot i que no està acordat 
amb tots els treballadors que jo et doni les gràcies, però se per totes les cantonades que he 
anat parlant amb els treballadors que tots estem molt contents del recolzament que ens has 
fet durant aquests mesos i, res, si puc representar alguna qüestió en persones i valors 
d’aquesta casa, és en nom dels treballadors donar-te moltes gràcies. 



 
 
 

 

 

 
El president 
 
Molt bé, passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 29 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els 
senyors i les senyores Emilio Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, 
Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En 
Comú Guanyem, el senyor Jordi Manils Tavio i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I les 2 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada 
Seivane. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000328, de 13 de maig de 
2021, al 2021PRES000385, de 8 de juny de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2021PRES000328, de 13 de maig de 2021, al 2021PRES000385, de 8 de juny de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000553, de 14 de maig de 2021, 
al 2021GER000682, de 8 de juny de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, decrets de Gerència del 
2021GER000553, de 14 de maig de 2021, al 2021GER000682, de 8 de juny de 2021. 
  
 
S’aixeca la sessió a les setze hores i quaranta-nou minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president accidental. 
 
Document signat electrònicament. 


		2021-06-23T12:36:31+0200
	Jordi Vendrell i Ros -  (TCAT) - 23/06/2021 12:36:31 - Càrrec: Secretari
	#T#Secretari


		2021-06-23T12:43:50+0200
	Francesc Colomé Tenas -  (SIG) - 23/06/2021 12:43:50 - Càrrec: President
	#T#President




