
 
 
 
 

 
 

OD-05 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Nomenar un membre de la Comissió de Govern. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. D’acord amb l’article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOC, en relació 
amb l’article 12.2 del TRLOC, si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si 
qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal 
corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el 
nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple 
entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. 
 
En aquest sentit, el Reglament orgànic comarcal preveu la Comissió de Govern com un 
òrgan col·legiat integrat en l’organització complementària i potestativa del Consell 
Comarcal.  

 
2. D’acord amb l’article 20.1 del TRLOC, el nombre de membres del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental és de 33 consellers.  
 

3. El 24 de juliol de 2019, el Ple va nomenar membres de la Comissió de Govern -comissió 
permanent del Ple-: 

 
1. La senyora Gemma Brunet Ferrer 
2. La senyora Roser Colomé Soler 
3. El senyor Emilio Cordero Soria 
4. El senyor Joan Daví Mayol 
5. El senyor Carles Fernández Pérez 
6. La senyora Marialluïsa Ferré García 
7. El senyor Francesc Juzgado Mollá 
8. El senyor Jordi Manils Tavio 
9. El senyor José Antonio Montero Domínguez 
10. El senyor Juanma Segovia Ramos 
11. El senyor Marc Uriach Cortinas 
 

4. El 30 de setembre de 2020, el Ple va nomenar membre de la Comissió de Govern -
comissió permanent del Ple- al senyor Alex Valiente Almazan. 

 
5. El 30 de juny de 2021, el Ple va nomenar president del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental el senyor Emilio Cordero Soria. 
 
6. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 12.3, en relació amb 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, (TRLOC, disposa que 
el consell comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos 
en la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l'aprovació del 
reglament orgànic comarcal corresponent. 

 
2. L’article 17, en relació amb l’article 12.2 del TRLOC disposa que si el nombre de membres 

del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant 
el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El 
dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han 
d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. 

 
3. L’article 87 del Reglament orgànic del Consell Comarcal estableix que la Comissió de 

Govern és un òrgan col·legiat integrat en l’organització complementària i potestativa del 
Consell Comarcal i format pels membres següents:  
 
i. El president o presidenta del Consell Comarcal, que la presideix d’acord amb l’article 

13.1 b) del TRLOC, essent-ne membre de ple dret amb veu i vot.  
 
ii. Un nombre de consellers o conselleres no superior a un terç del nombre legal de 

membres del Consell Comarcal, nomenats i separats pel Ple.  
 
4. 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.  
 

5. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 23 a) del ROC, d’acord amb els quals correspon al Ple 
establir l’organització del Consell Comarcal. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar membre de la Comissió de Govern -comissió permanent del Ple- al senyor 

Francesc Colomé Tenas. 



 
 
 
 

 
 

 
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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