
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple extraordinari 7/2021 del Consell Comarcal, de 15 de juny de 2021, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
  
2. Nomenar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
“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.” 

 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president. 
  
Document signat electrònicament. 
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