
 
 
 
 

 
 

OD-02 
PRESIDÈNCIA 
Ple extraordinari, de 16 de desembre de 2020 
CI, de 9 de desembre de 2020 
 
Aprovar una delegació de competències a la Presidència. 

 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
1. El principi d’eficàcia es defineix a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, com un dels principis d’actuació i de relació amb els ciutadans de l’administració. 
Aquest principi ha de ser un dels eixos principals en la construcció del règim jurídic de 
l’administració pública. 
 
L’article 8.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix amb 
caràcter general la irrenunciabilitat de la competència i que llur exercici s’efectua per l’òrgan 
que la té atribuïda. 
 
Nogensmenys, l’article 9 de la Llei esmentada determina el règim excepcional a aquesta 
norma i la possibilitat de delegació de l’exercici de les competències, que podrà fer-se a 
altres òrgans, dependents o no de l’òrgan delegant, de la mateixa administració o a entitats 
de dret públic vinculats o dependents. 
 
El 4 d’octubre de 20219, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 25 de setembre de 
2019, va aprovar un acord de delegació de competències del Ple a la Comissió de Govern, la 
Presidència i la Gerència, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 
d’octubre de 2019.  
 

Així mateix, el Ple del Consell Comarcal ha anat atribuint a la Gerència del Consell Comarcal 
altres funcions i competències, com ara aquelles previstes al Reglament orgànic comarcal o en 
les Bases d’execució del pressupost.  
 
El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Ignasi Valls i Vilaró, té previst 
renunciar al càrrec properament.  
 
El procés de cobertura de la Gerència iniciat aquest any en els termes previstos al 
Reglament orgànic del Consell Comarcal encara no ha finalitzat i fins que no hi hagi el 
nomenament de la Gerència, que derivi d’aquest procés la Gerència del Consell Comarcal, 
restaria vacant.    
 
Per aquest motiu i per impedir la paralització de la institució, esdevé oportú delegar en la 
Presidència, com a òrgan unipersonal, l’exercici de les competències de la Gerència 
delegades o atribuïdes pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en cas de vacant 
de la Gerència. 

 
2. El 9 de desembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 



 
 
 
 

 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix la 

possibilitat que els òrgans administratius deleguin competències que tinguin atribuïdes en 
d’altres òrgans de la mateixa administració. 

 
L’article 9.3 d’aquesta mateixa norma disposa que les delegacions de competències i la 
seva revocació s’hauran de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat o al de la Comunitat 
Autònoma o al de la província, segons l’administració a la qual pertanyi l’òrgan delegant, i 
l’àmbit territorial de competència d’aquest.  

 
2. L’article 114 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regula el règim 
general de les delegacions entre òrgans administratius necessaris. 

 
3. L’article 23.1 l) del Reglament orgànic comarcal pel que fa a la configuració del règim de 

delegacions.   
 

4. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 25 de setembre de 2019, 
d’aprovació de la delegació de competències del Ple a la Comissió de Govern, la Presidència i 
la Gerència, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 d’octubre de 
2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Delegar en la Presidència l’exercici de les competències de la Gerència delegades i/o 

atribuïdes pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en cas de vacant de la 
Gerència.   
 

2. Publicar l’acord precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva 
entrada en vigor l’endemà de la publicació. 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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