
 
 
 
 

 
 

 
 
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  del Consell Comarcal, de 17 de març de 2021, va prendre, entre d’altres, 
l’acord següent: 
  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar inicialment 

el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’expedient es sotmeté a 
informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 d’abril de 2019, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7861 de 26 d’abril de 2019 i en el diari El 
Punt Avui de 18 d’abril de 2019. Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública 
sense que es formulessin al·legacions ni reclamacions, quedà aprovat definitivament. 
 
El text íntegre del Reglament orgànic es publicà el 20 de juny de 2019 en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona.  

 
2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar inicialment 

la modificació del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’expedient 
es sotmeté a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 d’agost 
de 2020, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8193 de 4 d’agost de 2020 i 
en el diari El Punt Avui de 30 de juliol de 2020. Transcorregut el termini de trenta dies 
d’informació pública sense que es formulessin al·legacions ni reclamacions, la modificació 
restà aprovada definitivament. 
 

3. Un cop transcorregut prop de dos anys d’ençà l’aprovació del Reglament orgànic comarcal  i 
revisat llur contingut hom considera adient modificar-ne els articles següents:  

 

A l’article On diu 
 

Ha de dir 
 

82.6 

Els membres de la corporació 
que adquireixin la seva condició 
amb posterioritat a la sessió 
constitutiva del Consell 
Comarcal, poden incorporar-se 
al grup corresponent a la seva 
llista electoral, mitjançant escrit 
adreçat a la Presidència, 
presentat al Registre en els cinc 
dies hàbils següents a la pressa 
de possessió del seu càrrec. En 
cas contrari, i fins que no triïn 

Els membres de la corporació 
que adquireixin la seva condició 
amb posterioritat a la sessió 
constitutiva del Consell 
Comarcal s’incorporaran en un 
grup comarcal. 
 



 
 
 
 

 
 

una opció diferent, resten en la 
situació de consellers no 
adscrits i/o conselleres no 
adscrites. 
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1. La persona titular de la 
Presidència pot exercir per si 
mateixa les funcions de 
coordinació política de l'equip 
de Vicepresidències i 
Conselleries delegades o, si 
s'escau, delegar 
aquestes funcions. 
 
2. Si es deleguessin aquestes 
funcions, la persona delegada 
exercirà, a més de les funcions 
que se li deleguin, la 
responsabilitat de liderar 
l'alineament entre política i 
gestió, presidint a 
aquest efecte el Consell de 
Direcció que, si escau, es creï. 

La persona titular de la 

Presidència pot exercir per si 

mateixa les funcions de 

coordinació política de l'equip 

de Vicepresidències i 

Conselleries delegades o, si 

s'escau, delegar aquestes 

funcions. 

133 

1. En el punt corresponent als 
precs i preguntes de la part de 
control del ple, tots els 
membres de la corporació, els 
grups polítics comarcals i/o els 
consellers i conselleres no 
adscrits poden efectuar precs i 
preguntes. 
 
2. Els grups polítics comarcals 
i/o els consellers i conselleres 
no adscrits poden formular en 
cada sessió un màxim de dos 
precs i dues preguntes per 
grup, amb un termini màxim 
d’exposició de 5 minuts. 
 
3. Els precs i preguntes, que no 
tenen caràcter vinculant, ni per 
tant estan sotmesos a votació, 
ni poden generar debat, es 
poden formular oralment o per 
escrit. Si són formulats oralment 
en la sessió, la Presidència 
decidirà si es contesten en 
aquest mateix acte o en la 
sessió següent. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits 
excepcionals en què la 
Presidència ho 

1. En el punt corresponent als 
precs i preguntes de la part de 
control del ple, tots els membres 
de la corporació, els grups 
polítics comarcals i/o els 
consellers i conselleres no 
adscrits poden efectuar precs i 
preguntes. 
 
 2. Els grups polítics comarcals 
i/o els consellers i conselleres 
no adscrits poden formular en 
cada sessió precs i preguntes, 
amb un termini màxim 
d’exposició d’un minut per 
conseller/a, a excepció dels i les 
portaveus de grup que 
comptaran amb un termini 
màxim d’exposició de quatre 
minuts. 
 
3. Els precs i preguntes, que no 
tenen caràcter vinculant, ni per 
tant estan sotmesos a votació, 
ni poden generar debat, es 
poden formular oralment o per 
escrit. Si són formulats oralment 
en la sessió, la Presidència 
decidirà si es contesten en 
aquest mateix acte o en la 
sessió següent. Les persones 
portaveus podran tornar a 
intervenir per a demanar la 
clarificació d’alguna de les 



 
 
 
 

 
 

consideri convenient, es 
contesten per escrit, adreçat al 
grup o conseller o consellera, 
inclosos els no adscrits, que 
l’han formulat, abans de la 
sessió següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 24 
hores d’antelació a la celebració 
de la sessió, en aquest 
supòsit han de ser contestades 
oralment en la mateixa sessió, 
llevat de la conformitat o la 
sol·licitud del destinatari que la 
pregunta es contesti per escrit o 
oralment en la sessió 
següent. 
5. No es poden formular precs 
que proposin actuacions que 
excedeixin de la competència 
comarcal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta. 

preguntes fetes pel seu grup o 
per indicar que alguna no ha 
estat contestada. El termini 
màxim d’exposició serà de 30 
segons en total. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits 
excepcionals en què la 
Presidència ho consideri 
convenient, es contesten per 
escrit, adreçat al grup o 
conseller o consellera, inclosos 
els no adscrits, que l’han 
formulat, abans de la sessió 
següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 3 
dies hàbils d’antelació a la 
celebració de la sessió, en 
aquest supòsit han de ser 
contestades oralment en la 
mateixa sessió, llevat de la 
conformitat o la sol·licitud del 
destinatari que la pregunta es 
contesti per escrit o oralment en 
la sessió següent.  
 
5. No es poden formular precs 
que proposin actuacions que 
excedeixin de la competència 
comarcal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta. 
 

Disposició final segona 
 

Les previsions d’aquest 
Reglament que fan referència a 
les indemnitzacions per 
assistències, 
dietes, assignacions o 
dotacions a grups polítics, així 
com la possibilitat de prendre 
acords de 
determinació o materialització 
d’aquests conceptes resten 
condicionades a una situació de 
superàvit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i al principi 
d’estabilitat pressupostària. En 
cap cas, es poden abonar 
aquests conceptes si el Consell 
Comarcal estigués immers o 
incorregués en una situació de 
dèficit. 

Buida de contingut.  

 



 
 
 
 

 
 

4. El 9 de març de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 
Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu corresponent.  

 
5. El 17 de març de 2021, el Consell d’alcaldies del Vallès Oriental ha informat favorablement 

aquesta modificació per assentiment unànime dels presents. 
 
6. El 17 de març 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 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és competència del 
Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 
 

2. L’article 19.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Consell d’Alcaldes 
ha d’emetre prèviament un informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 
 

3. L’article 114.3 lletra a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’aprovació i la modificació del 
reglament orgànic propi de la corporació.   
 
Així mateix, l’article 47.2 lletra f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a l’aprovació i la 
modificació del reglament orgànic propi de la corporació.   
 

4. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment els 
substitueixi, per a adoptar els acords següents: sempre que es tracti de matèries per a les 
quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.   
 

5. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i l’article 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació de les 
ordenances i el reglaments. 
 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 
 
 
 

 
 

1. Modificar el reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’acord amb el 
redactat següent:  

 

A l’article On diu 
 

Ha de dir 
 

82.6 

Els membres de la corporació que 
adquireixin la seva condició amb 
posterioritat a la sessió 
constitutiva del Consell Comarcal, 
poden incorporar-se al grup 
corresponent a la seva llista 
electoral, mitjançant escrit adreçat 
a la Presidència, presentat al 
Registre en els cinc dies hàbils 
següents a la pressa de possessió 
del seu càrrec. En cas contrari, i 
fins que no triïn 
una opció diferent, resten en la 
situació de consellers no adscrits 
i/o conselleres no 
adscrites. 

Els membres de la corporació que 
adquireixin la seva condició amb 
posterioritat a la sessió constitutiva 
del Consell Comarcal s’incorporaran 
en un grup comarcal. 

 

101 

1. La persona titular de la 
Presidència pot exercir per si 
mateixa les funcions de coordinació 
política de l'equip de 
Vicepresidències i Conselleries 
delegades o, si s'escau, delegar 
aquestes funcions. 
 
2. Si es deleguessin aquestes 
funcions, la persona delegada 
exercirà, a més de les funcions 
que se li deleguin, la responsabilitat 
de liderar l'alineament entre política 
i gestió, presidint a 
aquest efecte el Consell de Direcció 
que, si escau, es creï. 

La persona titular de la Presidència 

pot exercir per si mateixa les 

funcions de coordinació política de 

l'equip de Vicepresidències i 

Conselleries delegades o, si 

s'escau, delegar aquestes funcions. 

133 

1. En el punt corresponent als precs 
i preguntes de la part de control del 
ple, tots els membres de la 
corporació, els grups polítics 
comarcals i/o els consellers i 
conselleres no adscrits poden 
efectuar precs i preguntes. 
 
2. Els grups polítics comarcals i/o 
els consellers i conselleres no 
adscrits poden formular en cada 
sessió un màxim de dos precs i 
dues preguntes per grup, amb un 
termini màxim 
d’exposició de 5 minuts. 
 

1. En el punt corresponent als precs 
i preguntes de la part de control del 
ple, tots els membres de la 
corporació, els grups polítics 
comarcals i/o els consellers i 
conselleres no adscrits poden 
efectuar precs i preguntes. 
 
 2. Els grups polítics comarcals i/o 
els consellers i conselleres no 
adscrits poden formular en cada 
sessió precs i preguntes, amb un 
termini màxim d’exposició d’un minut 
per conseller/a, a excepció dels i les 
portaveus de grup que comptaran 
amb un termini màxim d’exposició de 
quatre minuts. 



 
 
 
 

 
 

3. Els precs i preguntes, que no 
tenen caràcter vinculant, ni per tant 
estan sotmesos a votació, ni poden 
generar debat, es poden formular 
oralment o per escrit. Si són 
formulats oralment 
en la sessió, la Presidència decidirà 
si es contesten en aquest mateix 
acte o en la sessió següent. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits excepcionals 
en què la Presidència ho 
consideri convenient, es contesten 
per escrit, adreçat al grup o 
conseller o consellera, 
inclosos els no adscrits, que l’han 
formulat, abans de la sessió 
següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 24 
hores d’antelació a la celebració de 
la sessió, en aquest 
supòsit han de ser contestades 
oralment en la mateixa sessió, 
llevat de la conformitat o la 
sol·licitud del destinatari que la 
pregunta es contesti per escrit o 
oralment en la sessió 
següent. 
5. No es poden formular precs que 
proposin actuacions que 
excedeixin de la competència 
comarcal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta. 

 
3. Els precs i preguntes, que no 
tenen caràcter vinculant, ni per tant 
estan sotmesos a votació, ni poden 
generar debat, es poden formular 
oralment o per escrit. Si són 
formulats oralment en la sessió, la 
Presidència decidirà si es contesten 
en aquest mateix acte o en la sessió 
següent. Les persones portaveus 
podran tornar a intervenir per a 
demanar la clarificació d’alguna de 
les preguntes fetes pel seu grup o 
per indicar que alguna no ha estat 
contestada. El termini màxim 
d’exposició serà de 30 segons en 
total. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits excepcionals 
en què la Presidència ho consideri 
convenient, es contesten per escrit, 
adreçat al grup o conseller o 
consellera, inclosos els no adscrits, 
que l’han formulat, abans de la 
sessió següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 3 dies 
hàbils d’antelació a la celebració de 
la sessió, en aquest supòsit han de 
ser contestades oralment en la 
mateixa sessió, llevat de la 
conformitat o la sol·licitud del 
destinatari que la pregunta es 
contesti per escrit o oralment en la 
sessió següent.  
 
5. No es poden formular precs que 
proposin actuacions que excedeixin 
de la competència comarcal, ni 
efectuar preguntes alienes a 
aquesta. 
 

Disposició final segona 
 

Les previsions d’aquest Reglament 
que fan referència a les 
indemnitzacions per assistències, 
dietes, assignacions o dotacions a 
grups polítics, així com la 
possibilitat de prendre acords de 
determinació o materialització 
d’aquests conceptes resten 
condicionades a una situació de 
superàvit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i al principi 
d’estabilitat pressupostària. En 

Buida de contingut.  



 
 
 
 

 
 

cap cas, es poden abonar aquests 
conceptes si el Consell Comarcal 
estigués immers o 
incorregués en una situació de 
dèficit. 

 
 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la 

darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar l’exposició 
al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un cop 
transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació s’elevarà 
l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la corresponent ressenya 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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


