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ACTA DEL PLE 
 

Identificació de la sessió: 
Núm.:   6/2011 
Caràcter: extraordinària urgent 
Data:  22 de juliol de 2011 
Inici:   13:17 
Final:  13:55 
Lloc: seu del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

President: JOSÉ ORIVE VÉLEZ 
JOAQUÍM BRUSTENGA I ETXAURI 
MERITXELL BUDÓ I PLA 
SUSANA CALVO I CASADESÚS 
MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I GARCÍA 
JOSEP CASASNOVAS I VAQUERO 
GERMAN CEQUIER I BARDAJÍ 
DANIEL CORTÉS I  MARTÍN 
MONTSERRAT COTS I ÁLVAREZ 
MIQUEL ESTAPÉ I VALLS 
JOAQUIM FERRIOL I TARAFA 
MARTA IGLESIAS I VIVET 
ROSA M. ISIDRO I ORTEGA 
FRANCISCO MANUEL LEÓN I CUENCA 
ORIOL LÓPEZ I MAYOLAS 
IGNASI MARTÍNEZ I MURCIANO 
MARTA MELGAR I  HERVÀS 
JOAN MORA I ALSINA 
ANTONIO MORENO I UREÑA 
JOSÉ MARIA MOYA I LOSILLA 
Mª ANGELES OLANO  I GARCÍA 
MARIONA PONS I RODRÍGUEZ 
MARTÍ PUJOL  I CASALS 
ARNAU RAMÍREZ I CARNER 
ANTONIO RÍSQUEZ CABALLERO 
PERE RODRÍGUEZ I RODRÍGUEZ 
ESTER SAFONT I ARTAL 
IGNASI SIMÓN I ORTOLL 
JORDI SOLÉ I FERRANDO 
JOAN VILA I MATABACAS 
MANEL VILA I VALLS 
 
Gerent: IGNASI VALLS I VILARÓ 
Secretari accidental: JORDI VENDRELL I ROS 
Interventor: FRANCESC ARAGÓN I SÁNCHEZ 
 

S’inicia la sessió a les tretze hores i disset minuts amb el següent ordre del dia: 
 
1. Proposta de ratificació de la urgència de la sessió. 
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2. Proposta d’aprovació del calendari dels òrgans col·legiats. 
 
3. Proposta d’establiment del règim de les dotacions als grups comarcals i les 

indemnitzacions dels membres del Consell Comarcal. 
 

4. Proposta d’establiment del règim de dedicació. 
 

5. Proposta d’establiment del sistema de convocatòria de les sessions dels òrgans 
col·legiats. 

 
6. Proposta de nomenament de la Comissió de Govern. 
 
7. Proposta de creació i composició de la Comissió informativa de les matèries de 

competència del Ple. 
 
8. Proposta de nomenament del gerent. 
 
9. Donar compte de la constitució dels grups comarcals. 
 
10. Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a les 

comissions informatives. 
 
11. Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a la 

Comissió Especial de Comptes. 
 
12. Donar compte del Decret de Presidència 47/2011, de 22 de juliol, de nomenament 

dels vicepresidents. 
 
13. Donar compte del Decret de Presidència 48/2011, de 22 de juliol, de nomenament 

dels consellers delegats i de les conselleres delegades de les àrees. 
 
14. Donar compte del Decret de Presidència 49/2011, de 22 de juliol, de delegació de 

la presidència del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.  
 
15. Donar compte del Decret de Presidència 50/2011, de 22 de juliol, de delegació de 

la presidència de la Comissió Consultiva Comarcal de l’Accés Motoritzat al Medi 
Natural. 

 
16. Donar compte del Decret de Presidència 51/2011, de 22 de juliol, de la delegació 

de la presidència al Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
17. Donar compte del Decret de Presidència 52/2011, de 22 de juliol, de delegació de 

la representació en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny. 
 
18. Donar compte del Decret de Presidència 53/2011, de 22 de juliol, d’invitació a la 

Comissió de Govern. 
 
19. Donar compte del Decret de Presidència 54/2011, de 22 de juliol, de delegació de 

la representació en la Comissió de Seguiment Pla Vallès Oriental Connecta. 
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20. Proposta de nomenament de representant al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs. 

 
21. Proposta de nomenament de representants al Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental. 
 
22. Proposta de nomenament de representants al Consorci per a la Promoció dels 

Municipis del Moianès. 
 

23. Proposta de nomenament de representant al Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental. 
 

24. Proposta de nomenament de representant al Consorci del Parc Serralada Litoral. 
 

25. Proposta de nomenament de representant al Consell Consultiu i Assessor del 
Consorci Teledigital Mollet. 
 

26. Proposta de nomenament de representant al Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 

 
27. Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de Salut 

del Vallès Oriental Sector Central. 
 
28. Proposta de nomenament de representant al Consorci Govern Territorial de Salut 

del Baix Montseny. 
 
29. Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de Salut 

del Baix Vallès.  
 
30. Proposta de nomenament de representant al Patronat de la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers. 
 

31. Proposta de nomenament de representant a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat. 

 
32. Proposta de nomenament de representant a l’Associació Pacte Industrial de la 

Regió Metropolitana de Barcelona. 
 

33. Proposta de nomenament de representant al Centre de Recursos Pedagògics I, II, 
III i IV. 

 
34. Proposta de nomenament de representant al Comitè Comarcal de la Creu Roja a 

Granollers. 
 

35. Proposta de nomenament de representant a la Comissió d’Ordenació Territorial 
Metropolitana de Barcelona. 

 
36. Proposta de nomenament de representant al Consell Coordinador del Parc Natural 

del Montseny. 
 

37. Proposta de nomenament de representant al Consell Coordinador del Parc del 
Montnegre i el Corredor. 
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38. Proposta de nomenament de representant al Consell Directiu del Pla Estratègic de 
Granollers. 

 
39. Proposta de nomenament de representant al Consell de Formació Professional i 

l’Ocupació de Granollers. 
 

40. Proposta de nomenament de representant a l’Ens d’Abastament d’Aigua – Aigües 
del Ter i del Llobregat, Empresa Pública. 

 
41. Proposta de nomenament de representant a la Federació de les Agrupacions de 

Defensa Forestal del Vallès Oriental. 
 

42. Proposta de nomenament de representant al Patronat de la Casa Prat de la Riba. 
 
43. Proposta de nomenament de representant al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament.  
 
44. Proposta de nomenament de representant a la Xarxa Local per a la Diversitat i la 

Ciutadania promoguda per la Diputació de Barcelona. 
 
 
1. 
 

Proposta de ratificació de la urgència de la sessió. 

La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
2. 
 

Proposta d’aprovació del calendari dels òrgans col·legiats. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals 
convocades mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria 
d’eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, 
publicat al BOE núm. 75, de 29 de març de 2011, és necessari completar el 
Reglament orgànic pel que fa a la periodicitat de les sessions de la Comissió de 
Govern i de les sessions ordinàries del Ple. 
 

2. Els grups polítics comarcals han estat consultats sobre la proposta que es formula. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 

 
La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals, d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 
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2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 
disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 

 
Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 
respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern -article 42.1 i 3 de la 
LBRL-. 
 

3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  
 

4. 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. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 
 

5. L’article 12.1, en relació amb l’article 14 del TRLOC, disposa que el Ple integra 
l’organització bàsica del consell comarcal. Nogensmenys, aquesta norma no conté 
cap regulació específica pel que fa al règim de funcionament del Ple. 
 

6. L’article 97 del TRLMRLC regula el règim de funcionament dels òrgans col·legiats 
dels ens locals. Els articles següents regulen el règim de les sessions del Ple i de 
la Comissió de Govern sense fer cap referència expressa als consells comarcals. 
Tampoc ho fa la regulació bàsica configurada a l’article 46 i següents de la LBRL i 
al Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 

7. L’article 4 de la LBRL i l’article 8 del TRLMRLC pel que fa a la potestat 
reglamentària i d’autoorganització dels ens locals. La disposició final tercera del 
TRLMRLC atribueix a la potestat reglamentària dels ens locals el desenvolupament 
dels aspectes relatius a l’organització i el funcionament dels òrgans de govern, 
d’acord amb el marc general que estableix aquesta Llei i les normes bàsiques de 
l’Estat. Atorga també al Govern de la Generalitat la facultat d’elaborar disposicions 
reglamentàries sobre aquestes matèries, que són d’aplicació supletòria en defecte 
de les de les corporacions locals. Val a dir que la Generalitat de Catalunya no ha 
exercitat aquesta competència. 
 

8. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC) determina 
que el Ple i la Comissió de Govern són òrgans de govern del Consell Comarcal -
article 4-. Els articles 47 i 66 del ROC disposen, respectivament, que el Ple 
celebrarà sessió ordinària cada dos mesos i la Comissió de Govern cada quinze 
dies. El Reglament orgànic desplega l’exigència dels articles 46 de la LBRL i 97 del 
TRLMRLC de funcionament dels òrgans col·legiats en règim de sessions ordinàries 
de periodicitat preestablerta i extraordinàries.  
 

9. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 6 c) del ROC, d’acord amb els quals 
correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi establir el calendari de les sessions dels òrgans 
col·legiats següents: 
 

DIA HORA ÒRGAN 
ANY 2011     
5 de setembre 17.00 Comissió Informativa 
7 de setembre 17.00 Comissió de Govern 
28 de setembre  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
5 d’octubre 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
26 d’octubre 17.00 Comissió Informativa 
2 de novembre 17.00 Comissió de Govern 
16 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
23 de novembre 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
14 de desembre 17.00 Comissió Informativa 
21 de desembre 17.00 Comissió de Govern 
ANY 2012     
11 de gener 17.00 Comissió Informativa 
18 de gener 17.00 Comissió de Govern 
8 de febrer  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa  

Junta de Portaveus 17.15 
15 de febrer 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
7 de març 17.00 Comissió Informativa 
14 de març 17.00 Comissió de Govern 
SETMANA SANTA – 6 d’abril a 9 d’abril de 2012 
11 d’abril 17.00 Comissió Informativa 
18 d’abril 17.00 Comissió de Govern 
9 de maig  Consell d’Alcaldes  

17.00 Comissió Informativa 
17.15 Junta de Portaveus 
17.30 Comissió Especial de 

Comptes 
16 de maig 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
6 de juny 17.00 Comissió Informativa 
13 de juny 17.00 Comissió de Govern 
11 de juliol 17.00 Comissió Informativa 

17.15 Junta de Portaveus 
18 de juliol 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
5 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

 
 

12 de setembre 17.00 Comissió de Govern 
26 de setembre  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
3 d’octubre 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
31 d’octubre 17.00 Comissió Informativa 

7 de novembre 17.00 Comissió de Govern 
14 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
21 de novembre 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
12 de desembre 17.00 Comissió Informativa 
19 de desembre 17.00 Comissió de Govern 
ANY 2013     
9 de gener 17.00 Comissió Informativa 
16 de gener 17.00 Comissió de Govern 
6 de febrer  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa  

Junta de Portaveus 17.15 
13 de febrer 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
6 de març 17.00 Comissió Informativa 
13 de març 17.00 Comissió de Govern 
SETMANA SANTA – 29 de març a 1 d’abril de 2013 
10 d’abril 17.00 Comissió Informativa 
17 d’abril 17.00 Comissió de Govern 
8 de maig  Consell d’Alcaldes  

17.00 Comissió Informativa 
17.15 Junta de Portaveus 
17.30 Comissió Especial de 

Comptes 
15 de maig 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
5 de juny 17.00 Comissió Informativa 
12 de juny 17.00 Comissió de Govern 
10 de juliol 17.00 Comissió Informativa 

17.15 Junta de Portaveus 
17 de juliol 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
4 de setembre 17.00 Comissió Informativa 
10 de setembre 17.00 Comissió de Govern 
25 de setembre  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
2 d’octubre 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
23 d’octubre 17.00 Comissió Informativa 
30 d’octubre 17.00 Comissió de Govern 
13 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
20 de novembre 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
11 de desembre 17.00 Comissió Informativa 
18 de desembre 17.00 Comissió de Govern 
ANY 2014     
15 de gener 17.00 Comissió Informativa 
22 de gener 17.00 Comissió de Govern 
5 de febrer  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa  

Junta de Portaveus 17.15 
12 de febrer 18.00 Comissió de Govern 
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 19.00 Ple 
12 de març 17.00 Comissió Informativa 
19 de març 17.00 Comissió de Govern 
SETMANA SANTA – 18 d’abril a 21 d’abril de 2014 
30 d’abril 17.00 Comissió Informativa 
7 de maig 17.00 Comissió de Govern 
21 de maig  Consell d’Alcaldes  

17.00 Comissió Informativa 
17.15 Junta de Portaveus 

17.30 Comissió Especial de 
Comptes 

28 de maig 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
18 de juny 17.00 Comissió Informativa 
25 de juny 17.00 Comissió de Govern 
16 de juliol 17.00 Comissió Informativa 
  17.15 Junta de Portaveus 
23 de juliol 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 
3 de setembre 17.00 Comissió Informativa 
10 de setembre 17.00 Comissió de Govern 
24 de setembre  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
1 d’octubre 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 
22 d’octubre 17.00 Comissió Informativa 
29 d’octubre 17.00 Comissió de Govern 
19 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

Junta de Portaveus 
26 de novembre 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
10 de desembre 17.00 Comissió Informativa 
17 de desembre 17.00 Comissió de Govern 
ANY 2015     
14 de gener 17.00 Comissió Informativa 
21 de gener 17.00 Comissió de Govern 

11 de febrer  Consell d’Alcaldes  
 17.00 Comissió Informativa Junta 

de Portaveus 17.15 
18 de febrer 18.00 Comissió de Govern 
 19.00 Ple 
11 de març 17.00 Comissió Informativa 
18 de març 17.00 Comissió de Govern 
SETMANA SANTA – 3 d’abril a 6 d’abril de 2015 
15 d’abril 17.00 Comissió Informativa 
22 d’abril 17.00 Comissió de Govern 
13 de maig  Consell d’Alcaldes  

17.00 Comissió Informativa 
17.15 Junta de Portaveus 
17.30 Comissió Especial de 

Comptes 
20 de maig 18.00 Comissió de Govern 
  19.00 Ple 

24 DE MAIG - ELECCIONS MUNICIPALS 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 
3. 

 

Proposta d’establiment del règim de les dotacions als grups comarcals, i les 
indemnitzacions dels membres del Consell Comarcal. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals 

convocades mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, pel qual es 
convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 22 de maig de 
2011 -BOE núm. 75, de 29 de març-, és convenient assignar una dotació 
econòmica als grups polítics i establir el règim de les assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal 
dels quals formin part  i les indemnitzacions per les despeses efectives 
ocasionades en l’exercici del càrrec dels membres de la Corporació. 

 
2. El 17 de novembre de 2010, el Ple va aprovar inicialment el Pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2011, i s’exposà al públic en el taulell 
d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’ara endavant 
BOPB, de 24 de novembre de 2010. El 31 de desembre de 2010, en el BOPB es 
va publicar l’aprovació definitiva del pressupost. 

 
 

http://www.gencat.net/governacio-ap/eleccions/LOCALS2007/MUNICIPALS07/MPALS07/BOE_80_covocatoria.pdf�
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, disposa que: 

 
El ple de la corporació, amb càrrec als pressupostos anuals d'aquesta, pot 
assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un 
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del 
nombre de membres de cada un d'aquests, dins els límits que, si s'escau, 
estableixin amb caràcter general les lleis de pressupostos generals de l'Estat i 
sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de 
qualsevol tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de béns que puguin 
constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
 
Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no poden ser superiors als 
que els hagin correspost de romandre al grup de procedència, i s'exerceixen en la 
forma que determini el reglament orgànic de cada corporació. 
Aquesta previsió no és aplicable en el cas de candidatures presentades com a 
coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integrin decideixi 
abandonar-la. 
 
Els grups polítics han de portar amb una comptabilitat específica de la dotació a 
què es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat 3, que han de posar a disposició 
del ple de la corporació, sempre que aquest ho demani. 

 
2. L’article 26.8 del Reglament orgànic regula les dotacions als grups polítics 

comarcals en el mateix sentit que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
3. L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’article 12.4 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i l’article 26 del 
Reglament orgànic pel que fa a la posada a disposició dels grups polítics, en la 
mesura de les seves possibilitats, dels mitjans necessaris per a poder portar a 
terme llurs tasques. 

 
4. L’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

en la redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, disposa que: 

 
Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni 
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva de les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de que formin part, en la quantia 
assenyalada pel Ple.  

 
5. L’article 40 del Reglament orgànic regula les atribucions per assistències en el 

mateix sentit que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 



9 
 

6. L’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
en la redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, en relació amb l’article 166 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, disposa que: 

 
Els membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes 
d’aplicació general en les Administracions públiques i les que en el seu 
desenvolupament   aprovi el ple corporatiu.  

 
7. L’article 41 del Reglament orgànic regula les atribucions per assistències en el 

mateix sentit que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

 
8. L’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa, en relació amb l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:  
 
Les corporacions locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions, 
indemnitzacions i assistències a que es fa referència en els quatre números 
anteriors, dins dels límits que amb caràcter general s’estableixin, en el seu cas. 
Hauran de publicar-se íntegrament en el “Butlletí Oficial” de la província i fixar-se 
en els taulons d’anuncis de la corporació els acords plenaris referents a 
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim  de dedicació 
d’aquests últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del president 
de la corporació determinant els membres d’aquesta que realitzaran les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

 
9. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple per exercir les altres atribucions que expressament li assignen 
les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals, en relació amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
 
Per això, 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals per a l’any 2011, amb 

efectes des del dia de l’aprovació, d’acord amb els criteris següents: 
 

- Tram fix:    184,30 euros mensuals per grup.  
- Tram variable:  237,14 euros mensuals per conseller i consellera 

comarcal adscrits al grup. 
 

2. Aprovar les assignacions econòmiques per les assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions de Ple, a la Junta de Portaveus, a la Comissió de Govern, a 
la Comissió Especial de Comptes i a les comissions informatives per a l’any 2011: 
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- Per conseller i consellera comarcal: 101,65 euros  

 
3. Establir una indemnització de 38,05 euros a favor dels portaveus dels grups 

polítics comarcals per l’exercici del càrrec. 
 

4. Establir una indemnització per les assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans consultius de 14,25 euros. 

 
5. Publicar els acords 1 i 2 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el 

tauler d’anuncis d’aquesta corporació.” 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 
4. 

 
Proposta d’establiment del règim de dedicació. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de novembre de 2010, el Ple va aprovar inicialment el Pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2011, i s’exposà al públic en el taulell 
d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’ara endavant 
BOPB, de 24 de novembre de 2010. El 31 de desembre de 2010, en el BOPB es 
va publicar l’aprovació definitiva del pressupost. 
 

2. Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals 
convocades mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, pel qual es 
convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 22 de maig de 
2011 -BOE núm. 75, de 29 de març-, és convenient determinar l’establiment del 
règim de dedicació. 
 

3. El 22 de juliol de 2011, l’interventor del Consell Comarcal, senyor Francesc Aragón 
i Sánchez, ha emès un informe favorable a l’expedient número 17 de modificació 
de crèdit del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2011. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

en la redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, disposa que: 

 
Els membres de les corporacions locals que desenvolupin els seus càrrecs amb 
dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentin 
delegacions, o desenvolupin responsabilitats que així requereixin, percebran 
retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, en que s’haurà 
igualment de donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social en tal 

http://www.gencat.net/governacio-ap/eleccions/LOCALS2007/MUNICIPALS07/MPALS07/BOE_80_covocatoria.pdf�
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concepte, assumint les corporacions les quotes empresarials que correspongui. 
Aquestes retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixin, en el 
seu cas, en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. En els acords plenaris de 
determinació dels càrrecs que portin associada aquesta dedicació parcial i de les 
retribucions dels mateixos, s’haurà de contenir el règim de la dedicació mínima 
necessària per a la percepció d’aquestes retribucions. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple per exercir les altres atribucions que expressament li assignen 
les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans comarcals, en relació amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
3. L’article 47.5 del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- disposa 
que poden ser incorporats a l’exercici corrent els romanent de crèdits de l’exercici 
anterior per despeses amb finançament afectat. 

 
4. L’article 10 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 

de 2011, aprovades en sessió plenària de 17 de novembre de 2010, relatiu a la 
tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

 
 
Per això, 
 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Determinar una dedicació parcial del dinou per cent del president, senyor José 

Orive Vélez. L’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació per 
l’Ajuntament de Canovelles de la dedicació parcial corresponent en congruència 
amb aquest acord. 
 

2. Assignar al senyor José Orive Vélez una retribució de deu mil cinc-cents setanta-
vuit euros amb vint-i-un cèntims (10.578,21 €) bruts anuals per la dedicació 
esmentada en el precedent primer, distribuïda en catorze pagues que corresponen 
a dotze mensualitats ordinàries i dues d’extraordinàries en el mesos de juny i 
desembre.  

 
3. Donar d’alta al senyor José Orive Vélez en el règim de la Seguretat Social que 

correspongui i assumir el pagament de les quotes de la Seguretat Social que 
pertoqui al Consell Comarcal. 

 
4. Notificar aquests acords a la intervenció de l’Ajuntament de Canovelles.  

 
5. Publicar aquest acord juntament amb el règim de retribucions al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell 
d’anuncis. 
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6. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 17, per import de dotze mil vuit-

cents seixanta-vuit euros amb seixanta-un cèntims (12.868,61 €), que cal finançar 
mitjançant romanent líquid de tresoreria, del pressupost general d’ingressos i 
despeses de 2011. 
 

Funcional Econòmic Descripció de la partida        Import 

920.00 100.00 Retribucions bàsiques òrgans govern 10.578,21 

920.00 160.00 Seguretat Social 2.290,40 

Total major despesa   12.868,61 

 
Per tal de mantenir l'equilibri pressupostari, es proposa finançar l'augment de les 
citades partides amb romanent líquid de tresoreria: 
 

 
               
Econòmic 

                       Descripció de la partida                     Import 

 87000.01               Romanent de tresoreria 12.868,61 

Total major despesa   12.868,61 

 
7. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició, per resoldre-les.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 
 
5. 

 

Proposta d’establiment del sistema de convocatòria de les sessions dels 
òrgans col·legiats. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals convocades 
mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, pel qual es convoquen eleccions 
locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 22 de maig de 2011, publicat al BOE 
núm. 75 de 29 de març, és convenient establir el sistema de convocatòria de les 
sessions dels òrgans col·legiats. 

 
Els mitjans electrònics arriben a tots els àmbits de la societat i en transformen en bona 
mesura l'economia, la política, les relacions socials i la cultura. També les 
administracions públiques estan gaudint de les oportunitats que els mitjans electrònics 
generen. Així, faciliten la creació de diversos canals de relació. Alhora, són un dels 
motors dels processos de modernització i de reforma de les administracions públiques, 
ja que milloren l'eficàcia i l'eficiència administratives; la transparència, la proximitat i 
l'obertura de les administracions públiques als ciutadans, i també llur rendició de 
comptes. 
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En el marc de la legislació, i tenint en compte l’objectiu d’avançar en l’ús dels mitjans 
electrònics, el Consell Comarcal té la voluntat d’establir el sistema de convocatòria de 
les sessions dels òrgans de govern col·legiats i  qualsevol altra comunicació 
relacionada amb la seva tramitació mitjançant l’ús de sistemes electrònics, informàtics 
o telemàtics, i fer ús de l’aplicatiu promogut a aquests efectes pel Consorci 
d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya.   

 
Subsidiàriament, en el cas que l’aplicatiu del Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya no sigui operatiu, s’ha de permetre que la convocatòria de 
les sessions dels òrgans de govern col·legiats pugui efectuar-se mitjançant correu 
electrònic a les adreces autoritzades per  aquesta finalitat. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició addicional primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 

electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que els òrgans col·legiats es 
poden constituir i poden adoptar acords utilitzant mitjans electrònics, amb respecte 
als tràmits essencials que estableixen els articles 26 i el 27.1 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.  
 

2. L’article 17.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de 
Catalunya, estableix que la convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat s'ha de 
fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d'anar acompanyada de la 
documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, sens perjudici 
que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de 
garantir l'accessibilitat i la seguretat. 
 
No obstant això, la disposició addicional segona d’aquesta norma, sota la rúbrica 
òrgans col·legiats de govern, exceptua l’aplicació de les disposicions del capítol II 
del títol I d'aquesta llei al Govern de la Generalitat ni al ple ni, si s'escau, a la 
comissió de govern de les entitats que integren l'Administració local. 
 

3. L’article 12 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic, estableix que les entitats del sector públic han d’impulsar l’ús dels 
mitjans electrònics en la convocatòria, la constitució, l’adopció i la documentació 
d’acords dels òrgans col·legiats en què participen ciutadans i empreses. 

 
Per això, 
 

PROPOSO al Ple que acordi establir el sistema de convocatòria de les sessions dels 
òrgans de govern col·legiats i qualsevol altra comunicació relacionada amb la seva 
tramitació mitjançant l’ús de sistemes electrònics, informàtics o telemàtics, i fer ús de 
l’aplicatiu promogut a aquests efectes pel Consorci d’Administració Oberta Electrònica 
de Catalunya.   

 
Subsidiàriament, en el cas que l’aplicatiu del Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya no sigui operatiu, s’acorda establir que la convocatòria de les 
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sessions dels òrgans de govern col·legiats pugui efectuar-se mitjançant correu 
electrònic a les adreces autoritzades per  aquesta finalitat.” 
 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 
 
6. 
 

Proposta de nomenament de la Comissió de Govern. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals convocades 
mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria d’eleccions locals i 
a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, publicat al BOE núm. 
75, de 29 de març de 2011, és convenient nomenar una Comissió de Govern. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 

 
La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 

 
2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 

disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 

 
Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 
respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern -article 42.1 i 3 de la 
LBRL-. 

3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (TRLMRLC) determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  

 
4. 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. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 
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5. L’article 12.3, en relació amb l’article 14 del 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. 

 
6. 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. 

 
7. L’article 4 de la LBRL i l’article 8 del TRLMRLC pel que fa a la potestat 

reglamentària i d’autoorganització dels ens locals. La disposició final tercera del 
TRLMRLC atribueix a la potestat reglamentària dels ens locals el 
desenvolupament dels aspectes relatius a l’organització i el funcionament dels 
òrgans de govern, d’acord amb el marc general que estableix aquesta Llei i les 
normes bàsiques de l’Estat. Atorga també al Govern de la Generalitat la facultat 
d’elaborar disposicions reglamentàries sobre aquestes matèries, que són 
d’aplicació supletòria en defecte de les de les corporacions locals. Val a dir que la 
Generalitat de Catalunya no ha exercitat aquesta competència. 

 
8. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC) determina 

que la Comissió de Govern és òrgan de govern del Consell Comarcal (article 4). 
Els articles 9 i 10 que la Comissió de Govern es composa pel president del 
Consell Comarcal, que la presideix, i els consellers comarcals lliurement nomenats 
per aquell en nombre no superior al terç del nombre legal de membres del Consell 
Comarcal; en total, doncs, dotze membres.  

 
Aquesta previsió del Reglament orgànic és anterior a la redacció donada a l’article 
17 per la Llei de l’organització comarcal pel decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre que n’aprova el text refós. Els articles 9 i 10 del Reglament i els articles 
13.1 b) i 17 del TRLOC, tot i no ser contradictoris, necessiten d’una interpretació 
integradora en relació amb la presidència de la comissió permanent i l’elecció del 
president per formar-ne part la qual només pot ser resolta per l’acord del propi Ple 
en exercici de les potestats d’autoorganització. 

 
9. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 6 c) 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 membres de la Comissió de Govern -comissió permanent del Ple-: 
 

1. El senyor José Orive Vélez, que la presideix i en convoca les sessions d’acord 
amb l’article 13.1 b) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i 
l’article 7 b) del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

2. El senyor Daniel Cortés i Martín 
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3. El senyor Manel Vila i Valls 
4. El senyor Josep Casasnovas i Vaquero 
5. El senyor Martí Pujol i Casals 
6. La senyora Susana Calvo i Casadesús 
7. El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez 
8. El senyor Miquel Estapé i Valls 
9. El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri 
10. La senyora Marta Iglesias i Vivet 
11. El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa 
12. La senyora Marta Melgar i Hervàs 

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

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 
7. 

 

Proposta de creació i composició de la Comissió Informativa de les matèries 
de competència del Ple. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals 

convocades mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria 
d’eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, 
publicat al BOE núm. 75, de 29 de març de 2011, és necessari completar el 
Reglament orgànic pel que fa a la designació, nombre i denominació de les 
comissions informatives. 

 
2. Els grups polítics comarcals han estat consultats sobre la proposta que es 

formula. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 
 
La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. D’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 

 
2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 

disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 
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Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 
respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern -article 42.1 i 3 de la 
LBRL-. 

 
3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (TRLMRLC) determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  

 
4. 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. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 

 
5. L’article 12.3, en relació amb l’article 14 del 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. 

 
6. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC) determina 

que també existiran les comissions informatives en els termes que s’estableixen en 
el Reglament. Els articles 16 a 21 del Reglament orgànic en regulen el règim de 
funcionament. Els correspon l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han 
de sotmetre a decisió del ple o de la comissió de govern quan actuï per delegació 
d’aquest. 

 
7. L’article 18.1 del TRLOC disposa que el ple del consell comarcal determina el 

nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i 
també el nombre dels seus membres.  

 
Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups 
polítics que formen part de la corporació. El nombre de membres per grup ha 
d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell comarcal, o bé 
igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot 
ponderat -article 18.1 del TRLOC-. 

 
L’article 19 del ROC disposa que les Comissions Informatives, sota la presidència 
del President del Consell o bé del Conseller delegat, estaran integrades per dos 
membres representants de cada grup polític del Consell i el sistema de votació 
serà el de vot ponderat en funció del nombre de representants que cada grup 
polític tingui en el Ple del Consell. Cada Comissió Informativa tindrà un secretari, 
que podrà ser el mateix secretari del Consell o bé un funcionari del propi Consell, 
que exercirà les funcions de secretari de la Comissió i aixecarà acta de les 
propostes d’acord que es prenguin. 
 

8. L’article 21 del ROC disposa que l’adscripció, a cada comissió dels consellers que 
corresponguin a cada grup polític i les variacions que es produeixin en cada 
període de mandat, es realitzarà mitjançant un escrit del portaveu de cada grup. 
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9. Els articles 14.2.b) i 18 del TRLOC i els articles 6 c) i 18 del ROC, d’acord amb els 

quals correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Crear la Comissió informativa de les matèries de competència del Ple, que 

presideix el president del Consell Comarcal i en convoca les sessions d’acord amb 
els articles 13.1 b) i 18 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 7.b) i 19 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
2. Comunicar aquest acord als portaveus i a les portaveus dels grups polítics 

comarcals per tal que designin les persones que adscriuen a la Comissió 
informativa de les matèries de competència del Ple.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 
 
8. 

 
Proposta de nomenament del gerent. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals 

convocades mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria 
d’eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, 
publicat al BOE núm. 75, de 29 de març de 2011, és necessari nomenar el gerent 
o la gerent.  

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 12.3 de Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 

l’estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 10.3 del Reglament de personal al 
servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el 
personal eventual cessa automàticament en el moment o data en què es produeix 
el cessament definitiu o l’expiració del mandat corporatiu de l’autoritat o entitat que 
els va nomenar. 

 
3. El senyor Ignasi Valls i Vilarò, amb document d’identitat 37 279 419 X, reuneix 

experiència i capacitat per dur a terme les funcions que s’exigeixen per a l’exercici 
del càrrec. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 
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La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada 
per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord amb l’article 92.1 
de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una llei del Parlament 
(article 92.2). 

 
2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 

disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 

 
 Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 

respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. Són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern (article 42.1 i 3 de la 
LBRL) 

 
3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (TRLMRLC) determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  

 
4. 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. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 

 
5. L’article 12.2 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 vénen recollides a 
l’article 16 del TRLOC, que també estableix 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 conseller o consellera. A 
més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als 
membres del consell comarcal. El gerent o la gerent té la condició de funcionari o 
funcionària eventual. Si la persona designada és funcionari o funcionària de la 
Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis 
especials. 

 
6. En aquest mateix sentit, l’article 4.1 del Reglament d’organització i funcionament 

del Consell Comarcal disposa que és un òrgan de govern, entre d’altres, la 
Gerència, nomenada pel Ple, article 6.2 del ROC, i amb les competències 
previstes a l’article 15 d’aquesta mateixa norma. 
 

7. El pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2011 incorpora la dotació 
pressupostària per atendre les retribucions que corresponen al càrrec, d’acord 
amb la condició de funcionari eventual del grup A, nivell 30, prevista a la plantilla 
de llocs de treball, ambdós aprovats per acord del Ple, 17 de novembre de 2010, 
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que va aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i despeses per a 
l’exercici 2011, i s’exposà al públic en el taulell d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, d’ara endavant BOPB, de 24 de novembre de 2010. 

 
Contra aquest acord no es va presentar cap al·legació o reclamació, publicant-se 
l’aprovació definitiva del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 
2011, al BOPB, de 31 de desembre de 2010. 

 
8. L’article 10.1 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que el nomenament del personal 
eventual i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’ha de publicar 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el taulell d’anuncis de l’entitat. 

 
9. Els articles 14.3 b) i 16.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, l’article 9.1 del 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol; i l’article 6 q) del ROC, d’acord amb els quals correspon 
al Ple nomenar el gerent o la gerent. 

 
10. L’article 29.1 i 2 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, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral. Mitjançant les 
relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha 
de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, 
en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a 
què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 

 
11. 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. 

 
12. L’article 14.2.l) 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 gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental el senyor Ignasi Valls i 

Vilaró, amb una retribució de seixanta mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb 
noranta-vuit cèntims (60.988,98 €) bruts anuals distribuïda en catorze pagues que 
corresponen a dotze mensualitats ordinàries i dues d’extraordinàries en el mesos 
de juny i desembre.  
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2. Donar d’alta al senyor Ignasi Valls i Vilaró en el règim de la Seguretat Social que 
correspongui i assumir el pagament de les quotes de la Seguretat Social que 
pertoqui al Consell Comarcal. 

 
3. Publicar aquest acord juntament amb el règim de retribucions al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell 
d’anuncis. 

 
4. Modificar el lloc de treball de gerent (codi 25 de la Relació de llocs de treball de 

2011 del personal funcionari eventual), en el sentit següent: 
 

- Grup de classificació: A2 
- Nivell (complement de destí): 26 
- Complement específic: 2.736,26 € 

 
5. Exposar al públic l’acord precedent en el Butlletí Oficial de la província de 

Barcelona en el període de quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament 
aprovat si durant aquest període no s’haguessin presentat reclamacions.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 
 
9. 
 

Donar compte de la constitució dels grups comarcals. 

El senyor president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de la constitució 
dels grups comarcals següents: 
 
Pel Grup comarcal de Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal: 
 
• El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez (portaveu titular) 
• El senyor Miquel Estapé i Valls (portaveu suplent) 
 
 
Pel Grup comarcal de Convergència i Unió: 
 
• El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri (portaveu titular) 
• El senyor Manel Vila i Valls (portaveu suplent) 
 
 
Pel Grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa:  
 
• El senyor Jordi Manils i Tavío (portaveu titular) 
• El senyor Josep Casasnovas i Vaquero (portaveu suplent) 
 
 
Pel Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 
 
• El senyor Jordi Solé i Ferrando (portaveu titular) 
• El senyor Martí Pujol i Casals (portaveu suplent) 
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Pel Grup comarcal del Partit Popular: 
 
• La senyora Susana Calvo i Casadesús (portaveu titular) 
• La senyora Mª Angels Olano i Garcia (portaveu suplent)” 
 
 
10. 

 

Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a 
les comissions informatives. 

El senyor president dóna compte al Ple, que en pren coneixement,  de l’adscripció dels 
consellers i de les conselleres comarcals a les comissions informatives: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals convocades 
mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria d’eleccions locals i 
a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, publicat al BOE núm. 
75, de 29 de març de 2011, els grups polítics comarcals constituïts han designat les 
persones que els representen a la Comissió informativa de les matèries competència 
del Ple. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 

 
 La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 

formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 

 
2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 

disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 

 
 Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 

respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern -article 42.1 i 3 de la 
LBRL-. 

 
3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (TRLMRLC) determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  
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4. 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. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 

 
5. L’article 12.3, en relació amb l’article 14 del 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. 

 
6. El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC) determina 

que també existiran les comissions informatives en els termes que s’estableixen en 
el Reglament. Els articles 16 a 21 del Reglament orgànic en regulen el règim de 
funcionament. Els correspon l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han 
de sotmetre a decisió del ple o de la comissió de govern quan actuï per delegació 
d’aquest. 

 
7. L’article 18.1 del TRLOC disposa que el ple del consell comarcal determina el 

nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i 
també el nombre dels seus membres.  
 

Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups 
polítics que formen part de la corporació. El nombre de membres per grup ha 
d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell comarcal, o bé 
igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot 
ponderat -article 18.1 del TRLOC-. 

 
            L’article 19 ROC disposa que correspon al ple determinar-ne el nombre i la 

denominació, a proposta del president. Les comissions informatives tindran la 
mateixa durada que el mandat electoral. La presidència de la comissió correspon 
al president o bé en el conseller o consellera en qui delegui. El sistema de votació 
serà el de vot ponderat en funció del nombre de representants que cada grup 
polític tingui en el Ple. 

 
8. L’article 21 del ROC disposa que l’adscripció, a cada comissió dels consellers que 

corresponguin a cada grup polític i les variacions que es produeixin en cada 
període de mandat, es realitzarà mitjançant un escrit del portaveu de cada grup. 

 
9. Els articles 14.2.b) i 18 del TRLOC i els articles 6 c) i 18 del ROC, d’acord amb els 

quals correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 
 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que es doni per assabentat de l’adscripció dels consellers i de les 
conselleres comarcals a la Comissió informativa de les matèries de competència del 
Ple següents: 
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 El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez i el senyor Daniel Cortès i Martín en 
representació del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal. 

 El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri i el senyor Manel Vila i Valls en 
representació del Grup comarcal de Convergència i Unió. 

 El senyor Jordi Manils i Tavío i el senyor Josep Casasnovas i Vaquero en 
representació del Grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. 

 El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa i el senyor Martí Pujol i Casals en representació 
del Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. 

 La senyora Susana Calvo i Casadesús i la senyora Mª Angels Olano i Garcia en 
representació del Grup comarcal del Partit Popular.” 

 
 
11. 

 

Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a 
la Comissió Especial de Comptes. 

El senyor president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’adscripció dels 
consellers i de les conselleres comarcals a la Comissió Especial de Comptes: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals convocades 
mitjançat el Reial decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria d’eleccions locals i 
a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, publicat al BOE núm. 
75, de 29 de març de 2011, els grups polítics comarcals constituïts han designat les 
persones que els representen a la comissió especial de comptes. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, determina que les comarques s’integren en el sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 

La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals. d’acord 
amb l’article 92.1 de l’Estatut, el règim jurídic de les quals s’ha de regular per una 
llei del Parlament -article 92.2-. 

2. L’article 3.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases del règim local (LBRL), 
disposa que les comarques instituïdes per les comunitats autònomes d’acord amb 
aquesta Llei i amb els corresponents estatuts d’autonomia gaudeixen també de la 
condició d’entitats territorials. 

Les comunitats autònomes, d’acord amb el que disposen els seus estatuts 
respectius, podran crear en el seu territori comarques que agrupin diversos 
municipis. I són les lleis de les comunitats autònomes les que determinaran la 
composició i el funcionament dels seus òrgans de govern -article 42.1 i 3 de la 
LBRL-. 
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3. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (TRLMRLC) determina que els municipis i les 
comarques són els ens en què s’organitza territorialment la Generalitat de 
Catalunya –article 1 i en el mateix sentit l’article 3-.  
 

4. 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. L’article 3 reconeix a la comarca 
la naturalesa d’entitat local territorial i determina que el seu territori és l’àmbit on el 
consell comarcal exerceix les seves competències. 

 
5. L’article 12.1.e) del TRLOC disposa que la comissió especial de comptes forma 

part de la denominada organització bàsica. 
 
6. L’article 15, en relació amb l’article 12.1.e) del TRLOC, en relació amb l’article 58 

del TRLMRLC, disposa que la comissió especial de comptes és formada per un 
representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell 
comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de 
consellers comarcals respectius. Correspon a la comissió especial de comptes 
examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe. 

 
7. L’article 4 de la LBRL i l’article 8 del TRLMRLC pel que fa a la potestat 

reglamentària i d’autoorganització dels ens locals. La disposició final tercera del 
TRLMRLC atribueix a la potestat reglamentària dels ens locals el desenvolupament 
dels aspectes relatius a l’organització i el funcionament dels òrgans de govern, 
d’acord amb el marc general que estableix aquesta Llei i les normes bàsiques de 
l’Estat. Atorga també al Govern de la Generalitat la facultat d’elaborar disposicions 
reglamentàries sobre aquestes matèries, que són d’aplicació supletòria en defecte 
de les de les corporacions locals. Val a dir que la Generalitat de Catalunya no ha 
exercitat aquesta competència. 

 
8. L’article 23 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental (ROC), 

que determina que la Comissió especial de comptes tindrà la composició que 
aprovi el Ple, s’oposa a la redacció donada a l’article 16 de la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, per la Llei 8/2003, de 5 de maig, 
de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de 
Catalunya, posteriorment refoses mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. En conseqüència, la norma amb rang legal desplaça l’aplicació del 
Reglament orgànic comarcal que la contradiu. 

 
9. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 6 c) del ROC, d’acord amb els quals 

correspon al Ple establir l’organització del Consell Comarcal. 
 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que es doni per assabentat de l’adscripció dels consellers i de les 
conselleres comarcals a la Comissió Especial de Comptes: 
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 El senyor Pere Rodríguez i Rodríguez, en representació del Grup comarcal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal. 

 El senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, en representació del Grup comarcal de 
Convergència i Unió. 

 El senyor Jordi Manils i Tavío, en representació del Grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

 El senyor Joaquim Ferriol i Tarafa, en representació del Grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal. 

 La senyora Susana Calvo i Casadesús, en representació del Grup comarcal del 
Partit Popular.” 

 
 
12. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 47/2011, de 22 de juliol, de 
nomenament dels vicepresidents. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Decret de 
Presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 12.1.c) 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 la 
vicepresidència és un òrgan del Consell Comarcal.  
 
En el mateix sentit, l’article 4 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental atribueix als vicepresidents el caràcter d’òrgans de govern de la 
corporació. 

 
2. L’article 13.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

atribueix al president la potestat de nomenar, entre els consellers comarcals, un 
vicepresident o més, que l’han de substituir per ordre de nomenament en cas de 
vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l’exercici  de les seves 
atribucions. 

 
3. L’article 12 del Reglament Orgànic del Comarcal del Vallès Oriental disposa que el 

Consell Comarcal tindrà quatre vicepresidents, designats d’entre els membres de 
la Comissió de Govern, mitjançant Decret, del que se’n donarà compte al Ple, en la 
primera sessió que se celebri, i es notificarà personalment al conseller designat –
article 13-. 

 
Així mateix, l’article 7.h) del Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental disposa que és competència de la Presidència, nomenar i separar els 
vicepresidents i els membres de la Comissió de Govern. 

 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 12.1.c) i 13.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
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2. Els articles 4, 7.h), 12 i 13 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO 
 
1. Nomenar el senyor Daniel Cortés i Martín, vicepresident primer. 
 
2. Nomenar el senyor Manel Vila i Valls, vicepresident segon. 
 
3. Nomenar el senyor Josep Casasnovas i Vaquero, vicepresident tercer. 
4. Nomenar el senyor Martí Pujol i Casals, vicepresident quart. 
 
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 
6. Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
7. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
 
13. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 48/2011, de 22 de juliol, de 
nomenament dels consellers delegats i de les conselleres delegades de les 
àrees. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 12.3 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 el 
Consell Comarcal pot complementar l’organització bàsica en els temes previstos a 
la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del Ple o mitjançant l’aprovació 
del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

2. En aquest sentit, l’article 14 del Reglament orgànic del Consell Comarcal disposa 
que qualsevol membre del Consell Comarcal podrà desenvolupar la delegació de 
una àrea funcional i la presidència delegada de la seva corresponent Comissió 
informativa mitjançant un decret del president del Consell on es fixarà el contingut i 
l’abast de la delegació. 
 

3. També l’article 7.i) del Reglament orgànic del Consell Comarcal estableix que és 
competència de la Presidència delegar atribucions o competències a qualsevol 
membre del Consell, previ coneixement del Ple. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 14 i 7.i) del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 
 



28 
 

2. L’article 12.3 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
3. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que els 
òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l’exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, 
encara que no siguin jeràrquicament dependents, ... 
 
L’apartat tercer d’aquest mateix article estableix que les delegacions de 
competències i la seva revocació hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat, 
al de la Comunitat Autònoma o al de la província, segons l’administració de què es 
tracti. 

 
4. L’article 8.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya disposa que els òrgans administratius 
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans 
de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin 
jeràrquicament,… 

 
L’apartat 6 d’aquest mateix article estableix que la delegació de competències i 
l’extinció, per revocació o per qualsevol altra causa, s’han de publicar en el diari o 
butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica corresponents. 

 
 
Per això,  
 
DECRETO 
 
1. Nomenar el senyor Josep Casasnovas i Vaquero, conseller delegat de l’Àrea de 

Cooperació. 
 
2. Nomenar el senyor Oriol López i Mayolas, conseller delegat de l’Àrea de Cultura. 
 
3. Nomenar el senyor German Cequier i Bardají, conseller delegat de l’Àrea 

d’Ensenyament. 
 
4. Nomenar el senyor Arnau Ramírez i Carner, conseller delegat de l’Àrea de 

Joventut i Esports. 
 
5. Nomenar el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, conseller delegat de l’Àrea de 

Medi Ambient. 
 
6. Nomenar el senyor Joaquim Ferriol i Tarafa, conseller delegat de l’Àrea de 

Mobilitat. 
 
7. Nomenar el senyor Miquel Estapé i Valls, conseller delegat de l’Àrea de Personal i 

Hisenda. 
 
8. Nomenar el senyor Antonio Rísquez Caballero, conseller delegat de l’Àrea de 

Política Territorial, Estudis i Desenvolupament. 
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9. Nomenar la senyora Meritxell Budó i Pla, consellera delegada de l’Àrea de 

Polítiques d’Igualtat. 
 
10. Nomenar la senyora Marta Iglesias i Vivet, consellera delegada de l’Àrea de 

Polítiques Socials. 
 
11. Nomenar el senyor Pere Rodríguez i Rodríguez, conseller delegat de l’Àrea de 

Promoció Econòmica. 
 
12. Nomenar la senyora Marta Melgar i Hervàs, consellera delegada de l’Àrea de Salut 

Pública. 
 

13. Nomenar la senyora Susana Calvo i Casadesús, consellera delegada de l’Àrea de 
Societat del Coneixement. 

 
14. Delegar als consellers i les conselleres comarcals anteriors la representació 

institucional en l’àmbit de les competències, activitats i serveis que s’integren en 
l’àrea per a la qual han estat nomenats. 

 
15. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 
16. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
17. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
 
14. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 49/2011, de 22 de juliol, de delegació 
de la presidència del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.  

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’article 14 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental disposa que el 
president o la presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental ho serà també del 
Consorci, o bé, el conseller comarcal en qui expressament ho delegui. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 14 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
 
2. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que els 
òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l’exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, 
encara que no siguin jeràrquicament dependents, ... 
 
L’apartat tercer d’aquest mateix article estableix que les delegacions de 
competències i la seva revocació hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat, 
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al de la Comunitat Autònoma o al de la província, segons l’administració de què es 
tracti. 

 
3. L’article 8.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya disposa que els òrgans administratius 
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans 
de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin 
jeràrquicament,… 
 
L’apartat 6 d’aquest mateix article estableix que la delegació de competències i 
l’extinció, per revocació o per qualsevol altra causa, s’han de publicar en el diari o 
butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica corresponents. 

 
 
Per això, 
 
D E C R E T O 
 
1. Delegar la Presidència del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, amb les 

atribucions pròpies del càrrec, en el conseller comarcal, senyor Ignasi Martínez i 
Murciano. 

 
2. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 
3. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
4. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

 
 
15. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 50/2011, de 22 de juliol, de delegació 
de la presidència de la Comissió Consultiva Comarcal de l’Accés Motoritzat 
al Medi Natural. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 

l’accés motoritzat al medi natural, estableix que es crea a cada comarca una 
comissió consultiva formada pels representants del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca – avui Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, del consell comarcal, dels ajuntaments i dels propietaris 
afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries o sectorials o del 
Centre de la Propietat Forestal, amb la finalitat d’informar de les limitacions i les 
prohibicions a què es refereix l’article 8.2. 

2. L’article 13.1 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural, modificat pel Decret 111/2003, d’1 d’abril, estableix la composició 
que ha de tenir la comissió citada al paràgraf precedent, i així estableix que en 
cada comarca es constituirà una comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi 
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natural presidida pel president o presidenta del consell comarcal, o persona en qui 
delegui. 

 
3. El 22 de juliol de 2011, mitjançant el Decret 48/2011, he nomenat al senyor 

Joaquim Brustenga i Etxauri conseller delegat de l’Àrea de Medi Ambient. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 

l’accés motoritzat al medi natural; l’article 13.1 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, 
de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, referents a l’existència i la 
composició de les comissions consultives d’accés motoritzat al medi natural. 

 
2. L’article 7.i) del Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel 

que fa a la competència de la Presidència per delegar atribucions o competències 
a qualsevol membre del Consell, previ coneixement del Ple. 
 

3. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que els 
òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l’exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, 
encara que no siguin jeràrquicament dependents, ... 
 
L’apartat tercer d’aquest mateix article estableix que les delegacions de 
competències i la seva revocació hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat, 
al de la Comunitat Autònoma o al de la província, segons l’administració de què es 
tracti. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO 
 
1. Delegar la Presidència de la Comissió Consultiva Comarcal de l’Accés Motoritzat al 

Medi Natural al senyor Joaquim Brustenga i Etxauri. 
 

2. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 

3. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

 
4. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
 
16. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 51/2011, de 22 de juliol, de la 
delegació de la presidència al Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès 
Oriental. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de desembre de 1989, el Ple del Consell Comarcal va constituir l’Assemblea 

Consultiva en Temes de Vellesa del Vallès Oriental, avui Consell Consultiu de la 
Gent Gran.  
 
Té caràcter consultiu, amb l’objectiu de fomentar la participació i amb la voluntat 
d’ésser una eina útil d’informació per a tots aquells que treballen en l’àmbit de la 
vellesa a la comarca.  

 
2. El 22 de març de 2006, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les normes internes 

de funcionament del Consell Consultiu de la gent gran del Vallès Oriental. L’article 
8 d’aquestes normes estableix que la Presidència és exercida pel president del 
Consell Comarcal o membre de la Corporació en qui delegui. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7 .i) del Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel 

que fa a la competència de la Presidència per delegar atribucions o competències 
a qualsevol membre del Consell previ coneixement del Ple. 
 

2. L’article 8 de les normes internes de funcionament del Consell Consultiu de la gent 
gran del Vallès Oriental estableix que la Presidència és exercida pel president del 
Consell Comarcal o membre de la Corporació en qui delegui. 
 

3. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que els 
òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l’exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, 
encara que no siguin jeràrquicament dependents, ... 
 
L’apartat tercer d’aquest mateix article estableix que les delegacions de 
competències i la seva revocació hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat, 
al de la Comunitat Autònoma o al de la província, segons l’administració de què es 
tracti. 

 
4. L’article 8.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya disposa que els òrgans administratius 
poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans 
de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin 
jeràrquicament,… 
 
L’apartat 6 d’aquest mateix article estableix que la delegació de competències i 
l’extinció, per revocació o per qualsevol altra causa, s’han de publicar en el diari o 
butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica corresponents. 

 
 
Per això, 
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DECRETO 
 
1. Delegar la presidència del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental a 

la senyora Marta Iglesias i Vivet. 
 

2. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 
 

 
3. Notificar aquest acord a l’interessada. 
 
4. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

 
17. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 52/2011, de 22 de juliol, de delegació 
de la representació en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix 
Montseny. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de maig de 1998, el Ple va aprovar els Estatuts de la Fundació Privada Acció 

Baix Montseny – en endavant, la Fundació-, publicats en el BOP de Barcelona 
núm. 181, de 30 de juliol de 1998, i en DOGC núm. 2697, de 6 d’agost de 1998. 
Acord que va esdevenir definitiu després que havent estat exposats al públic 
durant trenta dies, no s’hi van formular al·legacions. 

 
La Fundació Privada Acció Baix Montseny, “Fundació Privada subjecte a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya”, domiciliada a Sant Celoni, carrer Santa 
Fe, número 52, fou constituïda per aquest Consell Comarcal, entre d’altres, en 
escriptura autoritzada pel senyor Juan Carlos Alonso Álvarez, notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Barcelona, el 7 de setembre de 1998, número 1.929 del seu protocol. 
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb 
el número 1.244. De l’escriptura de constitució s’atorgà una acta complementària, 
esclaridora i d’esmena, autoritzada pel mateix notari el 3 de desembre de 1998, 
número 2.567 del seu protocol. 

 
La Fundació Privada Acció Baix Montseny té per finalitat afavorir la millora de la 
qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral i social de la població 
que pateix algun tipus de disminució. 

 
2. L’article article 4 dels Estatuts disposa que la finalitat de la Fundació és la 

d’afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció 
laboral i social de la població que pateix algun tipus de disminució. 
 
La finalitat anterior es portarà a terme mitjançant la realització per part dels 
components de l’Entitat, de les activitats remunerades següents: 
 
a) Moviment de terres i perforacions. Explanacions i pedreres. 
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b) Edificacions. Demolicions, estructures de fàbrica i formigó, estructures metàl·liques, 
feines de paleta, arrebossats revestits, paviments, solats i enrajolats, aïllaments i 
impermeabilitzacions. 

c) Hidràuliques. Subministraments i sanejaments, canals, sèquies i desaigües, defenses 
de marges i canalitzacions i obres hidràuliques sense qualificació específica. 

d) Vials i autopistes. Obres vials sense qualificació específica. 
e) Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 
f) Instal·lacions mecàniques. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 
g) Especials. Jardineria i plantacions, restauració de béns immobles històrico-artístics, i 

instal·lacions contra incendis. 
h) Serveis. Sanitaris, conservació i manteniment de béns immobles, neteja i higienització, 

manteniment d’equips i instal·lacions i altres serveis. 
i) Pintura decorativa i industrial. Pintura interior i exterior d’edificacions i instal·lacions. 
j) Senyalització viària. Senyalització vertical i horitzontal de qualsevol tipologia. 

Per aconseguir els seus objectius, la Fundació podrà crear els centres i establiments 
laborals i les activitats docents i socials que estimi o cregui pertinents, així com serveis i 
activitats complementàries. 

 
3. L’article 16 dels Estatuts de la Fundació disposa que, entre d’altres, el Patronat 

estarà constituït pel president del Consell Comarcal del Vallès Oriental o conseller 
en qui delegui i les condicions en què es pot perdre la condició de patró. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 16  dels Estatuts de la Fundació Privada Acció Baix Montseny. 
 
2. Els articles 15 a 20 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, pel que fa a les 

funcions i competències del patronat i dels seus patrons. 
 
3. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 7.1 del Reglament 
orgànic, pel que fa a la competència de la Presidència per delegar atribucions o 
competències a qualsevol membre del Consell previ coneixement del Ple.  

 
4. L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que els 
òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l’exercici de les 
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, 
encara que no siguin jeràrquicament dependents, ... 
 
L’apartat tercer d’aquest mateix article estableix que les delegacions de 
competències i la seva revocació hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat, 
al de la Comunitat Autònoma o al de la província, segons l’administració de què es 
tracti. 

Per això, 
 
DECRETO 
 
1. Delegar la representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la 

Fundació Privada Acció Baix Montseny, en la consellera comarcal, senyora Maria 
Assumpció Camps i Garcia. 
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2. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
3. Notificar aquests acords a la persona interessada i a la Fundació Privada Acció 

Baix Montseny. 
 

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
 

18. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 53/2011, de 22 de juliol, d’invitació a 
la Comissió de Govern. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de juliol de 2011, el Ple del Consell Comarcal ha acordat nomenar els 

membres de la Comissió de Govern -comissió permanent del Ple-. 
 
2. El 22 de juliol de 2011, mitjançant el Decret de Presidència 48/2011 s’ha delegat a 

la senyora Meritxell Budó i Pla l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, al senyor German 
Cequier i Bardají l’Àrea d’Ensenyament, al senyor Oriol López i Mayolas l’Àrea de 
Cultura, al senyor Arnau Ramírez i Carner l’Àrea de Joventut i Esports i al senyor 
Antonio Rísquez Caballero l’Àrea de Política Territorial, Estudis i 
Desenvolupament, entre d’altres àrees. 

 
En aquest mateix acord, es va delegar als consellers i conselleres nomenats la 
representació institucional en l’àmbit de les competències, activitats i serveis que 
s’integren en l’àrea per a la qual han estat nomenats. 
 

3. Els consellers i conselleres comarcals esmentats en la relació de fets segona no 
són membres de la Comissió de Govern, però és convenient la seva assistència a 
la Comissió de Govern, per defensar les propostes dels àmbits competencials 
adscrits a les seves àrees. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 13.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que és 
competència de la presidència convocar i presidir les sessions del Ple i dels altres 
òrgans col·legiats, tals com la Comissió de Govern. 

 
2. L’article 7.b) del Reglament orgànic del Consell Comarcal incorpora una previsió 

idèntica a l’esmentada. 
 
 
Per això,  
 
DECRETO 
 



36 
 

1. Convidar amb caràcter permanent a la Comissió de Govern del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental els consellers i les conselleres comarcals següents: 

 
- Senyora Meritxell Budó i Pla 
- Senyor German Cequier i Bardají 
- Senyor Oriol López i Mayolas 
- Senyor Arnau Ramírez i Carner 
- Senyor Antonio Rísquez Caballero 

 
2. Disposar que rebin la convocatòria de les sessions i tinguin coneixement dels 

expedients que integren l’ordre del dia amb la mateixa forma que els membres de 
ple dret. 

 
3. Notificar aquest Decret a les persones interessades.” 
 

 
19. 

 

Donar compte del Decret de Presidència 54/2011, de 22 de juliol, de delegació 
de la representació en la Comissió de Seguiment Pla Vallès Oriental 
Connecta. 

La Presidència dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del decret de 
presidència següent 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Catalunya Connecta és un pla d’acció que engloba les diferents línies d’actuació 

del Govern de Catalunya en matèria d’infraestructures de telecomunicacions, que 
té com a principal objectiu dotar tots els polígons industrials de Catalunya i els 
nuclis de població de més de 50 persones amb cobertura de TDT, internet de 
banda ampla i telefonia mòbil. 
 

2. L’11 de febrer de 2009, mitjançant el Decret de Presidència 6/2009, vàrem acordar 
constituir la Comissió de Seguiment del Pla Vallès Oriental Connecta. 

 
L’article 3 de l’acta constitutiva estableix que la comissió de referència es 
constitueix, entre d’altres, per un representant del Consell Comarcal que serà la 
persona que ocupi la Presidència, o persona en qui delegui. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article tercer de l’acta constitutiva de la Comissió de Seguiment del Pla Catalunya 
Connecta, aprovada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el Decret de 
Presidència 6/2009, d’11 de febrer, estableix la participació del Consell Comarcal en 
l’esmentada comissió mitjançant la persona que ocupi la Presidència, o persona en qui 
delegui. 
 
 
Per això,  
 
DECRETO: 
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1. Delegar a la senyora Susana Calvo i Casadesús la representació del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental en la Comissió de Seguiment del Pla Vallès Oriental 
Connecta. 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Comissió de Seguiment del 
Pla Vallès Oriental Connecta.” 

 
 

20. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 1993, el Ple aprovà sol·licitar la integració al Consorci per a 

la Defensa de la Conca del Riu Besòs –en endavant, el Consorci-, així com els 
Estatuts pels quals s’ha de regir. El 29 d’octubre de 1997, el Ple va ratificar l’acord 
de la Junta General del Consorci de 18 de juny de modificació dels Estatuts. 

 
2. L’article 4 dels Estatuts disposa que les finalitats del Consorci són les següents: 
 

a) Possibilitar la coordinació dels ajuntaments i altres organismes del CDCRB per 
tal d’estudiar i donar solucions globals als problemes relacionats amb el cicle 
hidràulic i el sistema aquàtic en particular, i amb el medi ambient en general 
dins la conca del Besòs. 

 
b) Col·laborar en la determinació de l’esquema i les directrius de les actuacions 

mediambientals a la conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l’acció 
coordinada, amb la màxima racionalitat i de forma progressiva, i també 
proposant i acordant els mecanismes de gestió necessaris, amb l’objectiu 
d’assolir la total recuperació de la conca. 

 
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació 

d’aquests a través d’accions comunes en les gestions de compres, de personal, 
administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB. 

 
d) Establir acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que 

coincideixin essencialment amb els objectius del CDCRB. 
 

e) Col·laborar amb les autoritats competents en l’àmbit del medi ambient, tant de 
la Unió Europea com del Govern estatal i de la Generalitat de Catalunya, així 
com qualsevol altra entitat pública o privada. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 8 dels Estatuts del Consorci disposa que la Junta General és l’òrgan 

suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està integrada per un representat 
de cadascun dels ens consorciarts. Tant el president de la Junta com els 
vicepresidents i la resta de representants, seran elegits per un període de quatre 
anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el Consistori o òrgan de 
direcció que els hi hagi encomanat l’esmentada representació. 
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2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al 
Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, representant 

del Consell Comarcal a la Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

21. 

 

Proposta de nomenament de representants al Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de març de 1998, el Ple aprovà definitivament la constitució del Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès Oriental –en endavant, el Consorci-, així com els 
Estatuts pels quals s’ha de regir. El 28 de juliol de 1999, el Ple n’aprovà la 
modificació.  

 
2. L’article 4 dels Estatuts disposa que els objectius generals del Consorci són: 
 

f) La construcció, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions 
necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició 
controlada de residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb 
la normativa aplicable en la matèria. 
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g) El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus 
municipals i assimilables que puguin ser acollits. 

 
h) La gestió unificada, en l’àmbit del Vallès Oriental, de les activitats i 

competències per qualsevol de les formes admeses que la legislació vigent 
atribueixi als ens consorciats, en matèria de gestió de residus. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7 dels Estatuts del Consorci disposa que el Consell Plenari està composat 

per un representant de cada entitat membre, a excepció del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, la representació del qual serà de tants representants com vots 
tingui; ensems disposa que l’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, 
en la forma prevista en la normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat. 
Al Consell Comarcal del Vallès Oriental li corresponen quatre vots, d’acord amb 
l’article 17 dels Estatuts. 

 
2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar representants del Consell Comarcal al Consell Plenari del Consorci per a 

la Gestió dels Residus del Vallès Oriental els senyors: 
 

- Pere Rodríguez i Rodríguez 
- Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols 
- Jordi Manils i Tavío 
- Joaquim Ferriol i Tarafa 

2. Notificar aquests acords a les persones interessades i al Consorci, fent constar a 
les persones designades que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesten res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord. 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
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22. 

 

Proposta de nomenament de representants al Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Moianès. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 31 de gener de 1995, el Ple acordà adherir-se al Consorci per a la Promoció 

dels Municipis del Moianès –en endavant, el Consorci-. El 19 d’octubre de 2005, el 
Ple aprovà la ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts vigents 
del Consorci. 

 
2. L’article 6 dels Estatuts disposa que les finalitats del Consorci són: 
 

1. Diagnosticar les necessitats dels municipis integrants 
2. Promocionar el destí turístic “El Moianès” i posicionar-lo dins del turisme d’interior i crear una oferta turística 

de qualitat amb la rendibilització dels recursos turístics existents al territori . 
2.1 Promoure activitats destinades a incrementar la demanda turística  
2.2. Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l’increment de la 

qualitat i la quantitat de l’oferta turística del Moianès 
2.3 Promoure la presència activa del Moianès com a destinació als mercats turístics, procurant la 

coordinació dels sectors interessats en el turisme. 
2.4 Afavorir, possibilitar i ajudar l’adequació de les estructures i dels serveis a l’oferta turística, donant 

suport a la iniciativa privada del sector. 
2.5 Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, al territori o a 

fora. 
2.6. Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l’allotjament, la restauració, les 

activitats i els serveis complementaris, els recursos i els atractius del territori i l’oferta turística de 
qualitat de tots ells. 

2.7. Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics de la comarca i adoptar o proposar les 
mesures més adients per a resoldre’ls. 

2.8. Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d’imatge necessari a fi de donar a 
conèixer els recursos del Moianès i fomentar la captació de visitants. 

2.9. Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció del Moianès en benefici de 
l’atracció de visitants i la millora de l’oferta. 

2.10. Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per a la 
realització d’accions de promoció turística del territori. 

2.11. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals del territori, avançant cap 
a un model de turisme sostenible. 

2.12 Estudiar i analitzar la situació del turisme a la comarca, oferint la informació obtinguda al sector. 
2.13 Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme. 
2.14 Realitzar les actuacions necessàries per executar el projecte “L’Ecomuseu del Moianès “ definit 

com l’ eina que ha de permetre el desenvolupament econòmic, cultural i social de la zona del 
Moianès  

2.15 Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès turístic per al territori. 
3. Fomentar l’ autoocupació  i  la cultura emprenedora  
4. Millorar la competitivitat del teixit empresarial amb l’assessorament de les empreses existents  
5. Fomentar l’ocupació 
6. Millorar la qualificació dels recursos humans 
7. Actuar en els àmbits necessaris per cobrir les necessitats de caire econòmic i social que requereixin d’una 

actuació mancomunada, que suposin una millora dels criteris d’ eficàcia i eficiència en la prestació dels 
serveis  

8. Optimitzar els recursos humans i econòmics en benefici dels ens consorciats 
9. Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 10 dels Estatuts del Consorci disposa que la Junta General està formada 

per dos representants de cada ens públic. Els ens consorciats nomenaran els seus 
representants per acord del seu òrgan competent i d’entre els seus membres. Pel 
mateix temps sistema podran designar un suplent, que substituirà el titular en 



41 
 

supòsits d’absència, amb els mateixos drets i obligacions que la persona 
substituïda. 

 
2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, senyor Ignasi Martínez i Murciano i el conseller 

comarcal senyor, Manel Vila i Valls, representants titulars del Consell Comarcal a 
la Junta General del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès. 

 
2. Notificar aquests acords a les persones interessades i al Consorci, fent constar a 

les persones designades que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesten res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

23. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de juliol de 1998, el Ple comarcal aprovà definitivament la constitució del 

Consorci de Turisme del Vallès Oriental –en endavant, el Consorci-, així com els 
estatuts pels quals s’ha de regir. El 12 de juliol de 2000, el Ple va aprovar la 
modificació dels Estatuts. 

 
2. L’article 4 dels Estatuts disposa que les finalitats del Consorci previstes en els 

estatuts són les següents: 
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a) Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial 
de la comarca del Vallès Oriental. 

b) Incrementar i millorar l’oferta turística de la comarca del Vallès Oriental. 
c) Coordinar tots els sectors interessats en el foment del turisme. 
d) Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions 

orientades a la seva promoció, promovent i donant suport a la presència del 
sector turístic del Vallès Oriental en els mercats turístics (campanyes, 
publicacions, fires), així com desenvolupar nous productes turístics.  

e) Coordinar la tasca d’informació dels patronats i oficines d’informació turística, així 
com afavorir-ne de nous. 

f) Representar els interessos turístics del Vallès Oriental en organismes d’àmbit 
superior. 

g) Realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al compliment de les finalitats per a 
les quals es crea  el Consorci. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 12 dels Estatuts del Consorci disposa que la Junta General és l’òrgan 

suprem de deliberació i decisió i que cada ens consorciat gaudirà de representació 
a la Junta General mitjançant un representant. 

 
Els representants de la Junta General seran designats i cessats pels òrgans 
plenaris respectius i cessaran, en tot cas, en perdre la condició per a la qual hi 
eren quan finalitzin el seu mandat. En cap cas no seran nomenats com a 
representants persones que no pertanyin a l’entitat representada. 
 
Quan alguna de les persones que formin part de la Junta General cessi del seu 
càrrec o lloc dels organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament en 
l’exercici de la representació conferida. 

 
2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al 
Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, senyor Ignasi Simón i Ortoll, representant del 

Consell Comarcal a la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
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2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

24. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consorci del Parc Serralada 
Litoral. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de maig de 1991, el Ple aprovà el projecte d’Estatuts del Consorci per a la 

protecció i gestió de l’Espai Natural la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, que  canvià la 
denominació per la Consorci Parc de la Serralada Litoral –en endavant, el 
Consorci-, per acord de la Junta General de 2 de desembre de 1998. Les 
modificacions dels Estatuts van ser aprovats pel Ple comarcal, el 15 de desembre 
de 1999, el 22 de novembre de 2006 i el 2 de maig de 2007. 

 
2. L’article 6 dels Estatuts disposa que l’objecte del Consorci és l’ordenació, el 

desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes 
per la legislació de règim local i l’ús i el foment dels instruments de cooperació 
interinstitucional per tal d’estudiar i cercar solucions globals als problemes de 
l’Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i 
participació en el marc d’aquest objecte, amb les finalitats següents:  

 
a) Gestionar el Pla Especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la 

Conreria-Sant Mateu-Céllecs.  
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el 

territori del Parc.  
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del 

Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.  
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai 

natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.  
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i 

accions de protecció del Parc de possibles agressions.  
f) Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.  
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense 

finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.  
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la 

utilització.  
i) Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres 

institucions públiques o privades.  
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades 

o encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles 
finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades 
als punts anteriors. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 8 dels Estatuts del Consorci disposa que el Consell Plenari és l’òrgan de 

govern superior del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions 
consideri escaients pel bon funcionament  i assoliment del seus objectius i 
finalitats. L’article 9 dels Estatuts disposa que el Consell Plenari és integrat per un 
representant de cada una de les institucions membres del Consorci designats 
lliurament per aquests.  

 
2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, representant 

del Consell Comarcal al Consell Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

25. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consell Consultiu i Assessor del 
Consorci Teledigital Mollet. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci Teledigital Mollet té per objecte la gestió conjunta de la concessió per 

a la prestació del servei públic de televisió digital local corresponent al programa 
núm. 2 del canal múltiple 40 amb referència TL02B i denominació “Granollers”, 
adjudicada per la Comissió de Govern de Política Institucional el 4 d’abril de 2006, 
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publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de maig de 2006, 
d’acord amb l’article 7 dels estatuts del Consorci. 
 

2. El Consorci Teledigital Mollet va aprovar el Reglament d’organització i 
funcionament del servei públic audiovisual per a la gestió de la televisió digital local 
pública canal múltiple de la demarcació de Granollers, i fou publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, núm. 20 de 23 de gener de 2010. 
 
L’article 13.2 del Reglament d’organització i funcionament del Servei públic 
audiovisual del Consorci Teledigital Mollet per a la gestió de la televisió digital local 
pública canal múltiple de la demarcació Granollers disposa que el Plenari és el 
màxim òrgan col·legial i decisori i estarà integrat, a banda de la Presidència, per 16 
membres designats per les entitats que més endavant s’assenyalen entre 
representants de grups socials i polítics representatius del territori corresponent a 
les referides entitats. Seran membre del Plenari, amb veu i vot, un representant del 
Consell Comarcal, d’entre d’altres. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 13.2 del Reglament d’organització i funcionament del Servei públic 

audiovisual del Consorci Teledigital Mollet. 
 

2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents al 
règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar la consellera comarcal, senyora Ester Safont i Artal, representant al 

plenari del Consell Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 



46 
 

 
 

26. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de juliol de 1992, el Ple sol·licità la integració del Consell Comarcal al Consorci 

per a la Normalització Lingüística -en endavant, el Consorci-. 
 
2. El Consorci, amb seu a Granollers, comprèn els municipis de Caldes de Montbui, 

Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, la Llagosta, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni, i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 
3. La finalitat del Consorci és fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la 

llengua catalana. El Consorci porta a terme iniciatives en el camp de 
l’ensenyament no reglat del català, i presta servies d’animació cultural, traducció i 
correcció, i altres que siguin escaients a les finalitats del Consorci. Aquestes 
iniciatives es concreten en la creació i el manteniment de centres de normalització 
lingüística i de serveis locals de Catalunya. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7 dels Estatuts del Consorci disposa que el Ple estarà integrat per les 

entitats consorciades, cadascuna de les quals tindrà un vot. 
 
2. L’article 17 dels Estatuts disposa que el Consorci presta els seus serveis de forma 

desconcentrada, mitjançant els centres de normalització lingüística. 
 
3. Els articles 22 i 23 del Reglament del Consorci disposen que el Consell de Centre 

és l’òrgan que, en representació dels ens integrats en el Consorci i del personal del 
Consorci de l’àmbit territorial que abraça, promou i dirigeix la normalització 
lingüística, en fa el seguiment i avalua les activitats del Consorci. El Consell de 
Centre el formen els representants nomenats per les corporacions locals 
integrades, part dels quals poden ser representants de les entitats del seu àmbit 
territorial relacionades amb la normalització lingüística. 
 
El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL del Vallès 
Oriental. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el 
projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les 
actuacions del Centre de Normalització Lingüística.  

4. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
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pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
5. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6.q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, senyor Oriol López i Mayolas, representant del 

Consell Comarcal al Ple del Consorci per a la Normalització del Vallès Oriental. 
 
2. Nomenar el conseller comarcal, senyor Oriol López i Mayolas, representant del 

Consell Comarcal al Consell de Centre del Consorci per a la Normalització del 
Vallès Oriental. 

 
3. Notificar aquest acord al Consorci i a la persona interessada, fent constar a la 

persona designada que els càrrecs s’entendran acceptats si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

27. 

 

Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de 
Salut del Vallès Oriental Sector Central. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu de primer ordre 

que respon a un dret fonamental dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, 
compartit per diverses administracions amb competències en aquestes matèries. 

 
2. El 17 de març de 2006, la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 

Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els 
Ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, 
Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Gallifa, Granollers, la Garriga, 
la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall, Montmeló, Montornès del Vallès,Sant Feliu de Codines, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallromanes i Vilanova i la Geltrú varen signar 
un conveni de col·laboració interadministrativa que té per objecte el treball conjunt 
en la planificació, ordenació, avaluació i coordinació dels centres, serveis i 
establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària, sociosanitària i de 



48 
 

rehabilitació que desenvolupen la seva activitat, totalment o parcial, dins l’àmbit 
territorial  dels seus municipis del Vallès Oriental (sector central). 

 
3. El 22 d’abril de 2009, el Ple va aprovar la creació i constitució del Consorci del 

Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central, -en endavant, el 
Consorci-, així com els Estatuts pels quals s’ha de regir.  

 
4. L'objectiu del Govern Territorial de del Vallès Oriental Sector Central és contribuir 

a la millora de la salut de la població de referència i la funció bàsica del Consorci 
serà l'ordenació, la priorització i la coordinació dels recursos del territori amb la 
finalitat de garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de 
salut.  

 
Les funcions específiques d'aquest Consorci són les següents: 
 
a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 

prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l'assistència sanitària i 
sociosanitària. 

b) La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema de 
salut -i de serveis socials- de responsabilitat pública. 

c) El foment d'aliances estratègiques i de programes de gestió compartida entre 
els proveïdors de serveis. 

d) El foment de la participació comunitària en les actuacions i els programes de 
salut -i socials- com un dels eixos essencials que han d'articular el treball del 
Consorci. 

e) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de la 
igualtat de tracte i de l'equitat en el seu accés per part de tots els pacients i 
usuaris del sistema de salut - i social - de responsabilitat pública. 

f) La promoció de la salut individual i col·lectiva. 
g) La promoció i millora dels serveis d'atenció a la dependència. 
h) La determinació dels criteris de priorització per a la distribució dels recursos 

econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions del sistema 
sanitari. 

i) El desenvolupament d'aquelles tasques que li delegui qualsevol de les 
administracions que participen en el Consorci, com també aquells encàrrecs 
que li siguin encomanats en l'àmbit de la salut, i, si s'escau, en l'àmbit dels 
serveis socials. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9 dels Estatuts el Consorci estableix que el Consell Rector és l’òrgan 

superior de caràcter paritari. Està integrat pels membres de cadascun dels ens 
consorciats. En el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un 
vocal suplent; aquest substituirà el primer en el cas d’absència justificada o 
malaltia. La designació del vocal haurà de recaure en un càrrec electe d’una entitat 
local. 
 

2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
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de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar a la senyora Andrea Canelo i Matito, com a representant titular i la 

consellera comarcal, senyora Marta Melgar i Hervàs, com a representant suplent 
del Consell Comarcal al Consell Rector del Consorci Govern Territorial del Vallès 
Oriental Sector Central. 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i al Consorci, fent constar a les 

persones designades que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesten res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

28. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consorci Govern Territorial de 
Salut del Baix Montseny. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu de primer ordre que 

respon a un dret fonamental dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, compartit 
per diverses administracions amb competències en aquestes matèries. 

 
2. El 2 de novembre de 2005, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Sant 

Celoni, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Llinars del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vilalba Sasserra i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental vàrem signar un conveni de col·laboració que 
estableix a la seva clàusula segona que les parts articularan la seva col·laboració 
mitjançant la creació d’una organització comuna amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres que adoptarà la forma de consorci i es 
denominarà Govern Territorial de Salut del Baix Montseny. 

 
3. El 15 d’abril de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 

constituir el Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Montseny i va aprovar els 
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seus Estatuts, publicats per Acord GOV/66/2008 en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 5121, de 29 d’abril de 2008. 

 
4. L’objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny és contribuir a la 

millora de la salut de la població de referència i la funció bàsica és l’ordenació, la 
priorització i coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de garantir la 
prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut.  

 
5. Les funcions específiques d’aquest Consorci són les següents: 

 
a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 

prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l’assistència sanitària i 
sociosanitària. 

b) La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema de 
salut  -i de serveis socials – de responsabilitat pública. 

c) El foment d’aliances estratègiques i de programes de gestió compartida entre 
els proveïdors de serveis. 

d) El foment de la participació comunitària en les actuacions i programes de salut 
– i socials – com un dels eixos essencials que han d’articular el treball del 
Consorci. 

e) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de la 
igualtat de tracte i de l’equitat en el seu accés per part de tots els pacients i 
usuaris del sistema de salut – i social – de responsabilitat pública. 

f) La promoció de la salut individual i col·lectiva. 
g) La promoció i millora dels serveis d’atenció a la dependència. 
h) La determinació dels criteris de priorització per a la distribució dels recursos 

econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions del sistema 
sanitari. 

i) El desenvolupament d’aquelles tasques que li delegui qualsevol de les 
administracions que participen en el Consorci, com també aquells encàrrecs 
que li siguin encomanats en l’àmbit de la salut, i, en el seu cas, en l’àmbit dels 
serveis socials. 

 
6. L’article 9 dels Estatuts del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Montseny 

estableix la composició del Consell Rector, com a òrgan superior del Consorci de 
caràcter paritari, i preveu que estarà format, entre d’altres per les persones 
representants de les entitats locals les quals les quals hauran de signar el pacte 
previst a l’article 17.7, d’acord amb el qual l’assignació de vots ponderats 
corresponent a les entitats locals es distribuirà en el moment de la seva 
incorporació al Consorci, amb subjecció a l’acord que prèviament aquestes hagin 
formalitzat. 

 
7. El 28 de novembre de 2007,el Ple va acordar que tots els ens locals consorciats 

gaudiran de representació individual en el si del Consell Rector i alhora vàrem 
aprovar la proposta de ponderació de vot consensuada per les tretze entitats locals 
de l’àmbit del Consorci. 

 
Aquests acords varen sotmetre’s a informació pública per un període de trenta dies 
i varen ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província número 293 de 7 de 
desembre de 2007 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5026 
d’11 de desembre de 2007. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar la consellera comarcal, senyora Maria Assumpció Camps i Garcia, com a 

representant titular del Consell Comarcal al Consell Rector del Consorci Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

29. 

 

Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de 
Salut del Baix Vallès.  

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La salut i el benestar de les persones constitueixen un objectiu de primer ordre que 

respon a un dret fonamental dels ciutadans i ciutadanes del nostre país, compartit 
per diverses administracions amb competències en aquestes matèries. 

2. El 2 de novembre de 2005, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Sant 
Celoni, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Llinars del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vilalba Sasserra i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental vàrem signar un conveni de col·laboració que 
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estableix a la seva clàusula segona que les parts articularan la seva col·laboració 
mitjançant la creació d’una organització comuna amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres que adoptarà la forma de consorci i es 
denominarà Govern Territorial de Salut del Baix Montseny. 

 
3. El 15 d’abril de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 

constituir el Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Montseny i va aprovar els 
seus Estatuts, publicats per Acord GOV/66/2008 en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 5121, de 29 d’abril de 2008. 

 
4. L’objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny és contribuir a la 

millora de la salut de la població de referència i la funció bàsica és l’ordenació, la 
priorització i coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de garantir la 
prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut.  

 
5. Les funcions específiques d’aquest Consorci són les següents: 

 
j) La participació en la planificació, programació i avaluació de la promoció, 

prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de l’assistència sanitària i 
sociosanitària. 

k) La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el sistema de 
salut  -i de serveis socials – de responsabilitat pública. 

l) El foment d’aliances estratègiques i de programes de gestió compartida entre 
els proveïdors de serveis. 

m) El foment de la participació comunitària en les actuacions i programes de salut 
– i socials – com un dels eixos essencials que han d’articular el treball del 
Consorci. 

n) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així com de la 
igualtat de tracte i de l’equitat en el seu accés per part de tots els pacients i 
usuaris del sistema de salut – i social – de responsabilitat pública. 

o) La promoció de la salut individual i col·lectiva. 
p) La promoció i millora dels serveis d’atenció a la dependència. 
q) La determinació dels criteris de priorització per a la distribució dels recursos 

econòmics afectes al finançament dels serveis i prestacions del sistema 
sanitari. 

r) El desenvolupament d’aquelles tasques que li delegui qualsevol de les 
administracions que participen en el Consorci, com també aquells encàrrecs 
que li siguin encomanats en l’àmbit de la salut, i, en el seu cas, en l’àmbit dels 
serveis socials. 

 
6. L’article 9 dels Estatuts del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Montseny 

estableix la composició del Consell Rector, com a òrgan superior del Consorci de 
caràcter paritari, i preveu que estarà format, entre d’altres per les persones 
representants de les entitats locals les quals les quals hauran de signar el pacte 
previst a l’article 17.7, d’acord amb el qual l’assignació de vots ponderats 
corresponent a les entitats locals es distribuirà en el moment de la seva 
incorporació al Consorci, amb subjecció a l’acord que prèviament aquestes hagin 
formalitzat. 

 
7. El 28 de novembre de 2007,el Ple va acordar que tots els ens locals consorciats 

gaudiran de representació individual en el si del Consell Rector i alhora vàrem 
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aprovar la proposta de ponderació de vot consensuada per les tretze entitats locals 
de l’àmbit del Consorci. 

 
Aquests acords varen sotmetre’s a informació pública per un període de trenta dies 
i varen ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província número 293 de 7 de 
desembre de 2007 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5026 
d’11 de desembre de 2007. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

segons la redacció donada per l’article 1.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; els articles 269 i ss del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i l’article 312 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, referents 
al règim aplicable als consorcis. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar la consellera comarcal, senyora Maria Assumpció Camps i Garcia, com a 

representant titular del Consell Comarcal al Consell Rector del Consorci Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Consorci, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 

 
30. 

 

Proposta de nomenament de representant al patronat de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Els precedents històrics de la Fundació privada Hospital Asil de Granollers es 

troben a la fundació per Bertran Seva, l’any 1329, d’un hospital a l’antiga vila de 
Granollers, sota l’advocació de l’Agnus Dei. La fundació fou classificada de 



54 
 

beneficència particular per la Reial Ordre de 27 de juliol de 1920. Posteriorment es 
va regir pel seu Reglament aprovat per Ordre Ministerial de 22 d’agost de 1952. 
Els seus estatuts van ser adaptats a la Llei Catalana de Fundacions Privades per 
Ordre del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 29 de juliol de 
1986, i en virtut de l’acord del Patronat de la Fundació de 22 de juny de 1993. 

 

2. El 30 de maig de 2005, el Patronat de la Fundació va  acordar l’adaptació dels 
estatuts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, d’entitats sense finalitats lucratives, 
i a la Llei 5/2001, de 2 maig, de fundacions. 

 
3. L’article 3 dels Estatuts disposa que la finalitat de la Fundació és el desplegament i 

la prestació d’atenció hospitalària i sociosanitària en l’àmbit de Granollers i la seva 
àrea d’influència. Per això, la Fundació durà a terme les activitats següents: 

 
a) L’assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d’assistència primària i 

coordinada a altres nivells sociosanitaris. 
b) La prestació de serveis socials. 
c) L’assistència a persones de la tercera edat i desemparades. 
d) La docència i la recerca relacionades amb la sanitat. 

 
La relació anterior és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el 
Patronat podrà aprovar la realització d’altres activitats necessàries o convenients a 
la finalitat fundacional. 
 
Les finalitats esmentades i les que per decisió del Patronat siguin incorporades, les 
durà a terme directament la mateixa Fundació mitjançant els centres de què sigui 
titular o dels quals tingui encarregada la gestió; també podrà establir convenis o 
concerts amb altres entitats amb anàlogues finalitats per al seu compliment. 
 

4. El 20 de juliol de 2007, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar 
a la senyora Montserrat Roca i Roger, com a representant de la corporació al 
Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 12 dels Estatuts de la Fundació disposa que són membres nats del 

Patronat, entre d’altres, un representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Així mateix, l’article 13 estableix que els patrons electius seran nomenats per 
períodes de quatre anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció per períodes 
iguals. 

 
Els patrons nats, que ho són per raó del seu càrrec o representació, cessaran com 
a patrons quan cessin en el seu càrrec o en aquella condició. 

 
2. Els articles 15 a 20 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, pel que fa a les 

funcions i competències del patronat i dels seus patrons. 
 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6.q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
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al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Cessar a la senyora Montserrat Roca i Roger com a representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, nomenada pel Ple de 20 de juliol de 2007. 
 

2. Nomenar a la senyora, Andrea Canelo i Matito representant del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. 

 
3. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Fundació, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

31. 

 

Proposta de nomenament de representant a l’Associació Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de maig de 2000, el Ple va acordar sol·licitar l’adhesió a l’Associació Xarxa de 

ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat i va aprovar-ne inicialment els Estatuts 
(BOPB número 14, de 20 de gener de 1998). L’Associació, constituïda el 16 de 
juliol de 1997, fou inscrita  Registre d’organitzacions associatives dels ens locals de 
Catalunya, secció complementària, per Resolució de 27 de març de 1998, del 
director general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
El  4 d’abril de 2001, el Ple va ratificar la modificació dels articles 6, 11, 12.2 i 17.2 
dels Estatuts, aprovada inicialment per l’Assemblea General de l’entitat en sessió 
celebrada el 14 d’abril de 2000, la qual esdevingué aprovada definitivament 
després que hagués estat sotmesa a informació pública pel termini reglamentari i 
l’acord hagués estat ratificat per cadascuna de les entitats membres. 

 
2. L’article 3 dels estatuts de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat disposa que les finalitats per les quals es crea l’entitat són les 
següents: 
a) Constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament 

sostenible a les ciutats de les comarques de Barcelona, com també per la 
implantació i el seguiment de les Agendes 21Locals (A21L). 

b) Facilitar la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials i els 
econòmics en el desenvolupament de les referides ciutats.  
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c) Definir estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del 
desenvolupament sostenible. Facilitar la constitució d’un fòrum de debat 
permanent de les polítiques de desenvolupament sostenible.  

d) Afavorir la creació d’un laboratori d’experiències en el camp de la sostenibilitat 
en l’àmbit local. 

e) Facilitar eines informatives que puguin potenciar el desenvolupament 
sostenible de les ciutats com són: centres de documentació, d’informació, …  

f) Promocionar accions conjuntes amb la Xarxa Europea de Ciutats Sostenibles i 
potenciar el contacte amb altres xarxes que treballen en el camp ambiental i del 
desenvolupament sostenible. 

g) Desenvolupar projectes concrets relacionats amb la implementació de les 
Agendes 21 Locals a les ciutats implicades en la Xarxa, i promoure l’obtenció 
de finançament extern.  

h) Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en 
el procés d’implantació i desenvolupament de les A21L. 

i) Donar suport a les institucions nacionals de Catalunya, Generalitat i Parlament, 
en totes les iniciatives adreçades al desenvolupament de les A21L. 

 
3. L’article 7.2 dels Estatuts disposa que l’Assemblea General, òrgan superior de 

decisió i administració de l’Associació formada per tots els municipis i 
organitzacions municipals membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, estarà formada inicialment pels membres següents: un representant 
de la Diputació de Barcelona i un representant de cadascun dels ajuntaments i 
ens territorials associats, com és el cas del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
4. Els articles 1.3 i 7.2 dels Estatuts de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 

la Sostenibilitat. 
 
5. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6.q) del 
Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els 
quals correspon al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, 

representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de 
l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Associació Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat, fent constar a la persona designada que el càrrec 
s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de dos dies 
següents a la notificació d’aquest acord.” 
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El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

32. 

 

Proposta de nomenament de representant a l’Associació Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona va néixer a 

finals de 1997, fruït d’una iniciativa sorgida del Pla Estratègic Metropolità, 
aleshores anomenat Pla Estratègic Barcelona 2000, amb la voluntat d’agrupar en 
un espai comú de treball i de debat, els principals agents implicats en la dinàmica 
econòmica, la formació i l’ocupació a la regió metropolitana. 

 
2. El 23 de setembre de 1997, es van aprovar els Estatuts de l’associació; a l’article 2 

dels Estatuts es determina que l’àmbit d’actuació de l’ Associació és el territori de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, que comprèn les següents comarques:  
Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental 
i Maresme. 

 
3. El 31 de maig de 2001, l’Associació va realitzar la “Declaració de l’associació del 

Pacte Industrial  sobre la Mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona”, en 
relació amb el debat sobre el futur dels temes de mobilitat a la regió metropolitana 
de Barcelona,  manifestant-se que el transport públic  i l’accessibilitat són factors 
essencials per a l’optimització dels recursos humans i del mercat de treball 
metropolità, per a la competitivitat de les empreses, per a la sostenibilitat del 
territori i per a la cohesió social. 

 
4. El 19 de setembre de 2001, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

ratificar l’adhesió del Consell Comarcal a la “Declaració sobre la mobilitat de 
l’Associació Pacte Industrial  de la Regió Metropolitana de Barcelona”. Amb aquest 
acord, el Consell Comarcal va adherir-se a l’associació  com a ens col·laborador tal 
i com estableixen els Estatuts de l’entitat. 

 
5. El Consell General de l’Associació, en sessió de 17 de juny de 2010, va aprovar la 

modificació dels estatuts de l’Associació. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 13.6 dels Estatuts de l’associació disposa que també poden assistir al 

Consell General i expressar les seves opinions, entre d’altres, altres 
administracions territorials que s’adhereixin al Pacte Industrial i que tindran la 
consideració d’ens col·laboradors. 
 
L’article 13.6 també estableix que aquestes entitats designaran un representant al 
Consell General de l’Associació. 
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2. L’article14.2.q del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6.9) del 
Reglament orgànic del Consell comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals 
correspon al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal, el senyor Pere Rodríguez i Rodríguez, 

representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell General de 
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Associació Pacte Industrial de 

la Regió Metropolitana de Barcelona, fent constar a la persona designada que el 
càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de dos dies 
següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

33. 

 

Proposta de nomenament de representant al Centre de Recursos Pedagògics 
I, II, III i IV. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 31 d’agost de 1982, per Ordre del conseller d’Ensenyament, es va aprovar el 

Programa d’ajuda a la renovació pedagògica a l’ensenyament primari –Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, núm. 264, 6 d’octubre de 1982-. Aquesta ajuda es 
materialitza mitjançant la creació d’uns centres de recursos pedagògics i d’uns 
camps d’aprenentatge. 

 
Els centres de recursos pedagògics són definits pel programa esmentat com 
nuclis de coordinació d'escoles comarcals o de zones urbanes i van destinats als 
mestres que es troben amb dèficit de recursos humans i materials per portar a 
terme amb eficàcia llur tasca docent. Aquests mestres treballen fonamentalment 
en medis rurals i en ciutats de gran nombre d'habitants. En els centres de recursos 
pedagògics els mestres poden trobar-se, treballar en equip, discutir mètodes i 
tècniques pedagògiques, buscar documentació, intercanviar informacions i 
estimular-se, per mitjà dels companys i d'un medi enriquidor, i perfeccionar-se 
constantment en la realització de llur tasca. 

 
Els centres de recursos pedagògics han de possibilitar que cada escola adeqüi les 
orientacions i programes d'Ensenyament General Bàsic al medi en què es troba i a 
les necessitats dels infants. El treball conjunt de mestres de diverses escoles 
d'una mateixa comarca o barri permetrà concretar les orientacions i programes 
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generals alhora que representarà una possibilitat de canalitzar les iniciatives 
particulars de cada mestre. 

 
2. L’Ordre del conseller d’Ensenyament, de 15 de novembre de 1983, per la qual es 

regulen les funcions dels centres de recursos pedagògics i dels camps 
d'aprenentatge, desplega l’Ordre de 31 d’agost de 1982 esmentada més amunt. 

 
 L’article únic disposa que els centres de recursos pedagògics del Departament  

d'Ensenyament són serveis comarcals d'educació dependents de la Direcció 
General d'Ensenyament Primari adscrits als Serveis Territorials que es 
constitueixen en unitats operatives sectoritzades de suport i animació pedagògica  
per  a  les  escoles i els mestres dels centres públics i privats. 

 
 Els centres de recursos pedagògics del Departament d'Ensenyament tindran les 

funcions següents, d’acord amb l’article segon:    
 

a) Oferir a les escoles un servei estable i permanent de recursos pedagògics i 
de materials didàctics que donin suport a les seves programacions. 

b) Facilitar un servei  de documentació, bibliografia, difusió, recerca i treball 
pedagògic. 

c) Assegurar el coneixement i aplicació dels diferents materials i tecnologies  
educatives a les escoles i facilitar-los el préstec. 

d) Donar suport als programes experimentals aprovats que s'executin a les 
escoles. 

e) Afavorir l'elaboració de materials i l'adequació dels programes i orientacions  
pedagògiques del Departament a partir dels recursos i possibilitats 
sòcioculturals del medi. 

f) Promoure activitats de cooperació entre les escoles per tal de beneficiar-se 
de l'intercanvi d'experiències educatives. 

g) Estimular la participació i oferir col·laboració als estudis, projectes, seminaris  
i d'altres activitats de perfeccionament del professorat a partir de la dinàmica 
específica del Sector. 

h) Aportar l'ajut necessari als òrgans del Departament en l'estudi de les 
necessitats pedagògiques dels mestres i en la recerca de les solucions més 
adients.  

 
3. El Decret 155/1994, de 28 de juny, -DOGC, núm. 1918, de 8 de juliol de 1994- pel 

qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, desplega 
el Decret 75\1992, de 9 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels 
ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària, i l'educació secundària, 
obligatòria a Catalunya;  i defineix –article 2- els serveis educatius del 
Departament d'Ensenyament com a òrgans de suport  permanent  a  la  tasca 
docent dels  mestres, dels  professors i dels centres docents.  

 
 Entre aquests serveis s’hi inclouen els centres de recursos pedagògics (CRP), els 

quals, d’acord amb l’article 3 del Decret 155/1994, de 28 de juny: 
 

1. Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius que en un àmbit 
territorial definit donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a  la  tasca 
docent dels mestres i dels professors 



60 
 

2. L'àmbit territorial d'actuació dels centres de recursos pedagògics és el 
comarcal. No obstant això, podran tenir un àmbit territorial d'actuació diferent 
en funció de l'existència de necessitats específiques en una zona determinada 

3. Per tal de facilitar les actuacions dels centres de recursos pedagògics en una 
part de l'àmbit que tinguin assignat, el Departament d'Ensenyament  en podrà 
crear extensions. 

 
Els centres  de recursos pedagògics tenen assignades les funcions següents, 
d’acord amb l’article 5 del Decret 155/1994, de 28 de juny: 
 
a) Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als 

mestres i als professors per tal que disposin de materials específics de les 
diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de 
publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització. 

b) Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de 
pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat. 

c) Suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal 
de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa. 

d) Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de 
formació permanent, col·laborant en la detecció de les necessitats de formació 
i en l'elaboració de propostes per satisfer-les. 

e) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament. 
 
4. El centre de recursos pedagògics Granollers, d’àmbit comarcal Vallès Oriental, fou 

creat pel Programa d’ajuda a la renovació pedagògica a l’ensenyament primari, 
aprovat per Ordre del conseller d’Ensenyament, de 31 d’agost de 1982. Canvià la 
denominació per la de CRP del Vallès Oriental I, amb seu a Granollers, per Ordre 
del conseller d’Ensenyament, de 14 de setembre de 1988. 

 
Aquesta Ordre crea també el CRP del Vallès Oriental II, amb seu a Mollet del 
Vallès, i l’extensió del CRP del Vallès Oriental I CRP Vilalba Sasserra, que es 
transformà en CRP III del Vallès Oriental, amb seu a Sant Celoni, mitjançant 
l’Ordre del conseller d’Ensenyament, de 31 de març de 1995. 

 
5. Les Instruccions de 7 d’abril de 1991 de la Direcció General d’Ordenació i 

Innovació educativa, que estableixen la composició i les funcions de les 
comissions de plans d’activitats de formació permanent de zona, disposen -
instrucció primera- que per tal de possibilitar que l’oferta de formació respongui a 
les necessitats dels centres i del professorat d’una zona i a fi d’optimitzar al màxim 
els recursos humans i econòmics, es constitueix en l’àmbit de cada centre de 
recursos pedagògics una comissió per a la participació, organització, seguiment i 
avaluació del Pla d’activitats de formació permanent de zona. 

 
 La lletra i) de la Instrucció segona estableix que quan un ajuntament o consell 

Comarcal col·labori donant suport organitzatiu a les activitats de formació de la 
zona podrà participar a la comissió a través d’un representant nomenat a l’efecte.  

 
6. El tres centres de recursos pedagògics del Vallès Oriental han constituït les 

comissions respectives, de les quals el Consell Comarcal del Vallès Oriental forma 
part. 
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 El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental I –Granollers- va convidar 
el Consell Comarcal a formar part de la Comissió mitjançant escrit de 15 de 
desembre de 1992 (registre d’entrada número 1876, de 23 de desembre).  

 
 El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental II -Mollet del Vallès, avui 

Montmeló- va comunicar al Consell Comarcal que podia tenir un representant a la 
Comissió mitjançant escrit de 7 de juliol de 2003 (registre d’entrada número 4776, 
de 9 de juliol). 

 
 El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III -Sant Celoni- va 

comunicar al Consell Comarcal que podia tenir un representant a la Comissió 
mitjançant escrit de 10 de juliol de 2003. 
 

7. El Departament d'Ensenyament passà a denominar-se Departament d'Educació, 
segons el que preveu l’article únic del Decret 304/2004, de 25 de maig –DOGC 
núm. 4143, de 28 de maig-, per la qual cosa totes les referències que la normativa 
vigent faci al Departament d'Ensenyament s'han d'entendre fetes a la nova 
denominació que estableix aquest Decret -disposició addicional única. 
 

8. El Departament d’Educació, mitjançant l’Ordre EDU/351/2008, de 10 de juliol, va 
crear, entre d’altres, el CRP del Vallès Oriental IV, ubicat al terme municipal de 
Bigues i Riells, i amb un àmbit d’actuació que comprenia els municipis de Bigues i 
Riells, Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, Castellcir, Castellterçol, 
Figaró-Montmany, la Garriga, Lliçà de d’Amunt, Lliçà de Vall, Sant Feliu de 
Codines, Sant Quirze Safaja i Santa Eulàlia de Ronçana.   

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 3 i 5 del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els 

serveis educatius del Departament d’Ensenyament, en relació amb les ordres del 
conseller d’Ensenyament, de 31 d’agost de 1982 i 15 de novembre de 1983, pel 
que fa a la definició dels centres de recursos pedagògics com a serveis educatius 
del Departament d’Ensenyament i a les funcions que se’ls atorguen. 

 
2. Les ordres del conseller d’Ensenyament de 31 d’agost de 1982, de 14 de 

setembre de 1988 i de 31 de març de 1995, pel que fa a la creació i canvi de 
denominació dels centres de recursos pedagògics a la comarca del Vallès Oriental 
i de creació i transformació de les extensions dels centres. 

 
3. Les instruccions de 7 d’abril de 1992 de la Direcció General d’Ordenació i 

Innovació Educativa per les quals s’estableixen la composició i les funcions de les 
comissions de plans d’activitats de formació permanent de zona. 

 
4. L’article 14.2. q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del 
Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els 
quals correspon al plenari comarcal exercir les atribucions que la legislació 
assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar al senyor German Cequier i Bardají, representant del Consell Comarcal a 

la comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos 
Pedagògics Vallès Oriental I. 

 
2. Nomenar al senyor German Cequier i Bardají, representant del Consell Comarcal a 

la comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos 
Pedagògics Vallès Oriental II. 

 
3. Nomenar al senyor German Cequier i Bardají, representant del Consell Comarcal a 

la comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos 
Pedagògics Vallès Oriental III. 
 

4. Nomenar al senyor German Cequier i Bardají, representant del Consell Comarcal a 
la comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos 
Pedagògics Vallès Oriental IV. 

 
5. Notificar aquest acord a la persona interessada i als centres de recursos 

pedagògics del Vallès Oriental I, II, III i IV fent constar a la persona designada que 
el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de dos 
dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 
 
34. 

 

Proposta de nomenament de representant al Comitè Comarcal de la Creu 
Roja a Granollers. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 10 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola estableix que l’ajuntament del 

municipi on tingui la seu el Comitè Local podrà designar-hi un representant. En cas 
de Comitès Comarcals o Insulars podrà augmentar-se la representació de 
l’Administració Local, fins un màxim del 25% del nombre de vocals electius, amb el 
coneixement previ i l’autorització del Comitè Autonòmic respectiu. 

 
2. El 30 de juny de 2011, registre d’entrada 4957, el senyor Jaume Armadans i Prims, 

president en funcions de la Creu Roja a Granollers, va sol·licitar al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental la designació d’un representant al Comitè Comarcal 
de la Creu Roja a Granollers. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 10 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola. 
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2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar a la senyora Marta Melgar i Hervàs, representant del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interesada i al Comitè Comarcal de la Creu 

Roja Granollers, fent constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà 
acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de dos dies següents a la 
notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

35. 

 

Proposta de nomenament de representant a la Comissió d’Ordenació 
Territorial Metropolitana de Barcelona. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 7 de la Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i es regulen 

actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques 
compreses en la seva zona d’influència directa estableix que per elaborar el Pla 
Territorial Parcial, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de 
constituir una Comissió, integrada per representants de la Generalitat i dels ens 
locals afectats, encarregada de formular el projecte del Pla i, quan s’escaigui, de 
les modificacions corresponents. 

 
L’article 3. a) de la Llei esmentada estableix que per a l’aplicació de la Llei es 
determinen els àmbits territorials següents: el comprès per les comarques del 
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

 
2. L’article 4 del Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la 

planificació i la coordinació d’àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d’abril, 
modificat pel Decret 177/1995, de 13 de juny, estableix que la Comissió 
d’Ordenació Metropolitana de Barcelona és un òrgan permanent per a la 
col·laboració entre la Generalitat i els ens locals compresos en les seves 
respectives àrees d’actuació en matèria de planificació i coordinació regional. 

3. L’article 22.1.b) del Decret 177/1987, de 19 de maig, en la redacció donada per 
l’article únic del Decret 177/1995, de 13 de juny, disposa que la Comissió 
d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona serà presidida pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques i integrada, entre d’altres, per un vocal 
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representant de cada una de les comarques integrades en l’àmbit d’actuació de la 
Comissió, elegit pel Consell Comarcal respectiu, que n’ha de tenir la condició de 
membre. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 7/1987, de 4 d’abril, d’establiment i de regulació de les actuacions públiques 

especials, relacionades amb la conurbació de Barcelona i amb les comarques 
compreses dins la seva zona d’influència directa; el Decret 177/1987, de 19 de 
maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d’àmbit regional 
previstes a la Llei 7/1987, de 4 d’abril, modificat pels decrets 177/1995, de 13 de 
juny, i 173/2000, de 15 de maig. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6.q) del 
Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals 
correspon al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor Antonio Rísquez Caballero, representant del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental a la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de 
Barcelona. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, fent constar a la persona designada 
que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de 
dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

36. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consell Coordinador del Parc 
Natural del Montseny. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de juliol de 1977 es va aprovar el Pla especial del parc natural de Montseny, 

en endavant Pla, per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, que va ser 
adaptat i aprovat per a la província de Girona, per l’Ordre Ministerial del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978, disposa a l’article 145 la 
competència de les Diputacions de Barcelona i de Girona per a la gestió del Pla. 
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Així mateix, l’article 146 d’aquest mateix Pla, recomana la creació d’un òrgan 
rector per fer efectives aquestes funcions. 

 
2. El 31 de gener de 1984, el Ple de la Diputació de Barcelona aprova el reglament 

d'organització i funcionament del Consell Coordinador del Parc Natural del 
Montseny, que determina, a l'article primer, la seva composició i funcions.  

 
3. El 17 de març de 1984 es constitueix el Consell Coordinador del Parc natural del 

Montseny, mitjançant la sessió celebrada a la masia del Vilar, amb els 
representants d'ambdues diputacions, els ajuntaments del parc i la Generalitat de 
Catalunya.  

 
4. La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals estableix, a la disposició 

transitòria primera, un període de sis mesos per a adaptar el règim de gestió 
derivat dels Plans especials urbanístics i permet a les entitats públiques a les 
quals correspon aquesta gestió, reconeguda per l'article 29 de la mateixa llei, 
elevar la proposta d'adaptació. 

 
5. Donant compliment a la disposició transitòria primera de la Llei 12/1985, la 

Diputació de Barcelona aprova, amb data 26 de setembre de 1985, un decret de la 
Presidència, que estableix novament la composició i funcions del Consell 
Coordinador del Parc Natural del Montseny. En aquest moment, no havien estat 
creats els consells comarcals.  

 
6. A petició dels propis consells comarcals, les dues Diputacions van convidar a 

participar en les sessions del Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny 
als representants designats a tal efecte pels consells comarcals del Vallès 
Oriental, Osona i La Selva. Aquesta incorporació es va fer efectiva a la sessió del 
Consell Coordinador del Parc natural del Montseny celebrada el 14 de desembre 
de 1985 al Centre d'Informació de la Rectoria del Brull.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al 
Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, representant del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental a la Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Diputació de Barcelona, fent 

constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta 
res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
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El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

37. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consell Coordinador del Parc 
del Montnegre i el Corredor. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de juliol de 1989 es va aprovar el Pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge de les serres del Montnegre-Corredor, publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 1300, d’1 de juny de 1990. 
 

L’article 73 del Pla disposa que el Consell Coordinador haurà de garantir la 
participació i col·laboració en la gestió de l’espai protegit. 
 

2. El 28 de desembre de 1990, el Ple va aprovar sol·licitar a l’Àrea d’Agricultura i Medi 
Natural de la Diputació de Barcelona, la inclusió d’aquest Consell Comarcal al 
Consell Coordinador del Parc Natural del Montnegre-Corredor. 

 
3. A petició dels propis consells comarcals, la Diputació de Barcelona van convidar a 

participar en les sessions del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el 
Corredor als representants designats a tal efecte pels consells comarcals del 
Vallès Oriental, Maresme i la Selva. Aquesta incorporació es va fer efectiva a la 
sessió del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor celebrada el 
19 de juny de 1996 a l’Ajuntament de Mataró. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al 
Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans. 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental al Consell Coordinador del Parc Montnegre i el 
Corredor. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Diputació de Barcelona, fent 

constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta 
res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
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El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

38. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consell Directiu del Pla 
Estratègic de Granollers. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 30 de juny de 2008, l’Ajuntament de Granollers va aprovar la creació del Consell 
Directiu del Pla Estratègic de Granollers. 

 
Entre els membres d’aquest Consell Directiu es preveu la designació d’un representant 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al 
Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres 
òrgans. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor Ignasi Valls i Vilaró, representant del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental al Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers. 
 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Ajuntament de Granollers, fent 

constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta 
res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 

 
39. 

 

Proposta de nomenament de representant al Consell de Formació 
Professional i l’Ocupació de Granollers. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 1 dels Estatuts del Consell de Formació Professional i l’Ocupació de 

Granollers disposa que l’entitat es constitueix com a òrgan consultiu de 
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l’Ajuntament de Granollers a l’empara de la legislació vigent, en les actuacions en 
matèria de desenvolupament econòmic local. 

 
2. Les funcions i les finalitats del Consell de Formació Professional i l’Ocupació 

següents: 
 

a) Fomentar la formació professional a Granollers (inicial, ocupacional i 
continuada) per tal de donar-li prestigi  com a etapa indispensable per a la 
inserció laboral. 

b) Treballar per a la integració dels tres subsistemes la formació professional 
inicial, ocupacional i continuada en tota l’oferta de FP, com s’ha començat a fer 
amb el Projecte d’integració de la FP de serveis a les empreses, a la seva 
internacionalització i al comerç; atès que els processos de formació, 
manteniment i millora de l’ocupabilitat s’han de preveure al llarg de tota la vida 
laboral. 

c) Participar en la planificació de l’oferta de formació professional, així com en els 
programes d’informació i orientació professional i altres accions dirigides a la 
inserció, atenent tant les necessitats reals dels ciutadans/es, com les de 
l’entorn socioeconòmic. 

d) Difondre i promoure l’oferta de la formació professional. 
e) Garantir canals de participació i comunicació a tots els agents del món de la 

formació professional. 
f) Fomentar la col·laboració amb el Consell Econòmic i Social, amb el Consell 

Escolar  Municipal de Granollers i altres òrgans afins per raó de la matèria que 
tracten. 

g) Promoure una formació professional innovadora lligada a la necessitat de 
recerca i adaptada a les necessitats de les empreses del territori.  

h) Facilitar l’adequació entre la formació impartida i la demanda empresarial 
facilitant als centres educatius un coneixement de les necessitats formatives de 
les empreses.  

i) Fomentar que els diferents centres educatius de Granollers disposin d’opcions 
per a la formació professional. 

j) Facilitar la formació i l’ocupació de les persones adultes que han tingut 
dificultats per accedir a la formació ordinària, dissenyant itineraris formatius 
capaços d’integrar la formació inicial, ocupacional i contínua, així com 
l’experiència professional.  

k) Establir una coordinació territorial i sectorial en la planificació i la gestió de 
l’oferta formativa entre tots els agents implicats públics i privats. 

l) Impulsar projectes de transició escola-treball per  afavorir el procés d’inserció 
social i professional de la joventut i amb una especial atenció als col·lectius 
socialment més desfavorits.  

m) Crear entorns de debat i intercanvi que responguin als interessos comuns de 
l’àmbit productiu i educatiu, a través de grups de treball  expressament 
constituïts per facilitar l’adequació entre la formació impartida i la demanda 
empresarial. 

n) Proposar els estudis, consultes, viatges, presència en certàmens, fires i 
actuacions, etc. necessàries per al desenvolupament dels objectius que 
persegueix el consell. 

o) Fer el seguiment de l’aplicació a Granollers del mapa escolar de formació 
professional (inicial, ocupacional i contínua ) i fer propostes, si s’escau, a 
l’administració competent.  
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p) Promoure una formació adaptada a les necessitats del mercat, unes pràctiques 
de qualitat a les empreses, unes borses de treball operatives. 

q) Emetre informes, anàlisis, estudis o manifestacions que puguin afectar  les 
finalitats i els objectius del Consell de la Formació Professional. 

r) Fer un inventari de l’oferta, contrastar i validar, si s’escau, les estratègies que 
es duen a terme a la ciutat tenint en compte els tres subsistemes, l’ocupabilitat i 
la demanda empresarial. 

 
3. L’article 7 dels estatuts estableix que l’entitat estarà integrada, entre d’altres, per 

un representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

4. El 20 de maig de 2009, mitjançant acord de la Comissió de Govern, es va acordar 
nomenar representant del Consell Comarcal a la senyora Neus Bulbena i Burdó, 
consellera comarcal.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7 dels Estatuts del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de 

Granollers, publicats en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 59 de 
10 de març de 2009. 
 

2. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 17 de setembre de 
2003, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 229, de 24 
de setembre de 2003, en el qual es delegava en la Comissió de Govern la 
competència per la designació de representants en altres entitats. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor German Cequier i Bardají, representant del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental al Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de 
Granollers, com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Granollers. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Ajuntament de Granollers, fent 

constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta 
res al respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

40. 

 

Proposta de nomenament de representant a l’Ens d’Abastament d’Aigua – 
Aigües del Ter i del Llobregat, Empresa Pública. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
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Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals convocades 
mitjançant el Reial decret 424/2001, de 28 de març, de convocatòria d’eleccions locals 
i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 2011, publicat al BOE núm. 
75, de 29 de març de 2011, es necessari nomenar representant d’aquesta corporació a 
l’Ens d’Abastament d’Aigua – Aigües Ter i del Llobregat. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 36 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, defineix l’Ens 
d’Abastament d’Aigua com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya 
amb personalitat jurídica pròpia, encarregat de la gestió conjunta i coordinada de 
les concessions per abastament en alta de les poblacions incloses en l’àmbit 
territorial del propi ens. 

 
2. L’article 40 del Decret legislatiu 3/2003 estableix que el Consell d’Administració de 

l’Ens d’Abastament d’Aigua s’integrarà amb una representació paritària de 
l’administració de la Generalitat i de les corporacions locals destinatàries de 
l’abastament. 

 
3. L’article 6.2 del Decret 236/2008, de 25 de novembre, de modificació dels estatuts 

de l’ens d’abastament d’aigua – aigües del Ter i del Llobregat, disposa que el 
Consell d’Administració exerceix de forma col·legiada l’autoritat superior de 
l’empresa. Els seus membres representen a l’administració de la Generalitat i a les 
entitats locals destinatàries de l’abastament des de la xarxa bàsica. 

 
4. L’article 7.m) del Decret 236/2008 estableix que el Consell d’Administració està 

constituït, entre d’altres, per un representant del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
5. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al plenari comarcal exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i 
no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor José Orive Vélez, com a representant del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental al Consell d’Administració de l’Ens d’Abastament d’Aigua – Aigües 
del Ter i del Llobregat, Empresa Pública. 
 
 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Ens d’Abastament d’Aigua – 
Aigües del Ter i del Llobregat, Empresa Pública, fent constar a la persona 
designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el 
termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
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El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

41. 

 

Proposta de nomenament de representant a la Federació de les Agrupacions 
de Defensa Forestal del Vallès Oriental. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de febrer de 2003, es va constituir la Federació de les Agrupacions de 

Defensa Forestal del Vallès Oriental, inscrita a la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques amb el número G63/59222 d’11 d’abril de 2003.  
 

2. L’article 4 dels Estatuts disposa que els objectius i les finalitats de la Federació de 
les Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental són les següents: 

 
a) Queda exclòs tot ànim de lucre 
b) La Federació té com a finalitat la de coordinar totes les ADF i V que hi estiguin 

associades per tal de realitzar millor les tasques que cada ADF i V porti a terme 
en el seu propi territori, així com representar-les davant les entitats i 
institucions. 

c) Conscienciació per tal que els ciutadans deixin de cometre actes que puguin 
provocar un incendi, potenciant el respecte i l’estimació de la natura, així com 
la col·laboració de tots per tal de conservar el patrimoni natural de Catalunya. 

d) Realitzar tasques de prevenció, tot estimulant les ADF, V, i altres organismes 
competents perquè promoguin la realització de Plans de Prevenció en tots els 
municipis del seu àmbit d’actuació per tal de definir les actuacions necessàries 
en el tractament de les masses boscoses, la xarxa bàsica de camins, els punts 
d’aprovisionament d’aigua, la vigilància i tota la resta d’actuacions que tinguin 
com a finalitat a evitar els incendis i minvar la seva progressió i afectació. 

e) Realitzar tasques d’intervenció immediata, estimulant al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i altres organismes competents per tal que promoguin la 
realització del Pla Comarcal d’acord amb l’infocat de Prevenció i del Pla 
d’actuació Comarcal (PAC) d’Incendis Forestals, per coordina els Plans 
Municipals existents. 

f) Realitzar tasques de coordinació per tal de millorar la col·laboració amb la 
Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya, i la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la 
Generalitat de Catalunya i amb la resta d’entitats, organismes i institucions que 
treballen en la prevenció i extinció dels incendis forestals. 

 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 10 dels Estatuts Socials de la Federació de les Agrupacions de Defensa 

Forestal del Vallès Oriental disposa que la Junta Directiva és l’òrgan encarregat de 
la direcció, administració i execució dels acords de l’Assemblea General. Està 
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constituïda per un membre de cada una de les ADF i V federades, més el/la 
representant del Consell Comarcal Vallès Oriental, el/la representant de la Regió 
d’Emergències Metropolitana Nord, un/a representat de la Direcció General de 
Prevenció de Riscos del Medi Natural i el/la Tècnic Forestal contractat per la 
Federació, hi assistiran amb veu, però sense vot. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el senyor Joaquim Brustenga i Etxauri, representant del Consell 

Comarcal a l’Assemblea General de la Federació de les Agrupacions de Defensa 
Forestal del Vallès Oriental. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Federació de les Agrupacions 

de Defensa Forestal del Vallès Oriental, fent constar a la persona designada que el 
càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de dos dies 
següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
42. 

 

Proposta de nomenament de representant al Patronat de la Casa Prat de la 
Riba. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 d’abril de 1983, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya,  núm. 321, l’Ordre del conseller de Cultura de 24 de març de 1983, de 
creació del Patronat de la Casa Prat de la Riba, de Castellterçol, i de determinació 
de les seves funcions, que són: 

 
i) Vetllar per la conservació i restauració de la casa, supervisant les obres que s’hi 

efectuïn. El Patronat podrà proposar al Departament de Cultura els projectes 
d’obres que consideri convenients per tal que aquest, si ho creu oportú, els 
executi. 

 
j) Tenir cura que la casa sigui utilitzada per ser visitada pel públic, difondre l’obra 

de Prat de la Riba i promoure la llengua i la cultura catalanes. 
 
2. El 2 de desembre de 1983, es va publicar en el DOGC, núm. 386, el Decret 

487/1983, de 8 de novembre, pel qual es declara monument històric artístic de 
caràcter nacional la Casa Prat de la Riba, a Castellterçol. 
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3. El 6 de febrer de 1985, es va publicar en el DOGC, núm. 510, l’Ordre del conseller 

de Cultura, de 9 de gener, per la qual es crea el Museu Enric Prat de la Riba, de 
Castellterçol, i encomana la gestió al Patronat de la Casa Prat de la Riba. 

 
4. L’article 2.2 del Decret 176/1990, de 16 de juliol, sobre gestió de monuments 

històrics i artístics, estableix que la composició de cada patronat es determina en el 
seu decret de creació. En tot cas, hi ha d’estar representants el consell comarcal i 
l’ajuntament o municipis on es troba el monument. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2.2 del Decret 176/1990, de 16 de juliol, sobre gestió de monuments, 

estableix que la composició de cada patronat es determina en el seu decret de 
creació. En qualsevol cas, hi ha d’estar representants el Consell Comarcal i 
l’ajuntament o municipis on es troba el monument. 

 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6.q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar al senyor Oriol López i Mayolas, representant del Consell Comarcal al 

Patronat de la Casa Prat de la Riba, de Castellterçol. 
 
2. Traslladar aquest acord al Patronat i a la persona interessada, fent constar a la 

persona designada que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al 
respecte en el termini de dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

43. 

 

Proposta de nomenament de representant al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.  

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de maig de 1994, el Ple va acordar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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2. L’article 1 dels Estatuts del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
manifesta que el Fons es una associació sense finalitat de lucre creada per assolir 
les finalitats establertes estatutàriament. 

 
3. L’article 2 dels Estatuts determina que l’associació té les següents finalitats: 
 

a) Contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països del Tercer 
Món, mitjançant la constitució i gestió d’un fons econòmic. 

b) Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a projectes 
d’ajuda al Tercer Món i campanyes de sensibilització sobre la cooperació al 
desenvolupament. 

c) Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i 
associacions del país, per tal de crear un clima d’opinió pública favorable a la  
promoció d’un nou ordre econòmic internacional. 

d) Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informació 
adequades, als projectes de cooperació amb el Tercer Món. 

e) Col·laborar per tal que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% del 
producte nacional brut a l’ajuda pública als països subdesenvolupats, segons 
els acords de les Nacions Unides subscrit per l’Estat Espanyol. 

f) Promoure que totes les institucions públiques i entitats privades catalanes 
col·laborin en tasques de cooperació al desenvolupament i hi destinin un mínim 
del 0,7% del seu respectiu pressupost. 

g) Fomentar la creació d’un consorci o figura jurídica anàloga que tingui com a 
objectius els establerts en aquest article. 

h) Qualsevol altre objectiu que s’adigui a les finalitats del fons i no sigui contrari a 
la normativa legal vigent a cada moment.  

 
4. L’article 6 dels Estatuts estableix que l’Assemblea General, òrgan suprem de 

l’associació, està integrada per la totalitat dels socis de l’entitat i pot ser de caràcter 
ordinari i extraordinari. 

 
5. L’article 19, lletra b) dels mateixos Estatuts disposa que els càrrecs es nomenen a 

continuació de les eleccions locals i dins dels quatre mesos següents a la 
constitució dels ajuntaments. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 6 i 19 dels Estatuts del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. 
 
2. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament 
orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon 
al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans. 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
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1. Nomenar el senyor Josep Casasnovas i Vaquero, representant del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, fent constar a la persona designada que el càrrec s’entendrà 
acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de dos dies següents a la 
notificació d’aquest acord.” 
 

El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 

44. 

 

Proposta de nomenament de representant a la Xarxa Local per a la Diversitat 
i la Ciutadania promoguda per la Diputació de Barcelona. 

Llegida la proposta de Presidència, de 22 de juliol de 2011, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d’abril de 2005, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la creació de 

la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania. 
 

La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania té la missió d’identificar, generar i 
difondre instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs 
locals per gestionar millor la diversitat ciutadana, i que afavoreixin l'articulació d'un 
model compartit de desenvolupament d’una societat diversa i, al mateix temps, 
socialment cohesionada. 

 
2. El 8 de juny de 2005, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental va aprovar l’adhesió a la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania 
promoguda per la Diputació de Barcelona. Aquesta Xarxa genera uns mecanismes 
oportuns en els diferents àmbits d’actuació comarcal per posar l’accent en: 

 
- Actuacions que ajudin a conscienciar i comprendre la diferència. 
- Actuacions que possibilitin instruments per elaborar i dur a terme polítiques 

d’igualtat, coresponsabilitat i respecte. 
- Actuacions de difusió de valors educatius i actituds cíviques. 
- Actuacions que afavoreixin la convivència i el civisme. 
- Actuacions per a la capacitació del conjunt de la ciutadania per construir un nou 

model de convivència basat en la democràcia intercultural. 
- Actuacions que permetin un enfocament  integral de les polítiques de 

ciutadania amb l’elaboració de plans integrals de ciutadania. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En l’epígraf 6.1 del Programa de funcionament i activitats de la Xarxa Local per a la 

Diversitat i la Ciutadania disposa que el Plenari és l’òrgan de la Xarxa, en què hi 
participen tots els representants polítics dels ens locals membres. 
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2. L’article 14.2.q del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l’article 6.9) del 
Reglament orgànic del Consell comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals 
correspon al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar la senyora Meritxell Budó i Pla, representant del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental al Plenari (Assemblea o Consell de la Xarxa) de la Xarxa Local per 
a la Diversitat i la Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Xarxa Local per a la Diversitat 

i la Ciutadania de la Diputació de Barcelona, fent constar a la persona designada 
que el càrrec s’entendrà acceptat si no manifesta res al respecte en el termini de 
dos dies següents a la notificació d’aquest acord.” 

 
El Ple aprova la proposta per assentiment dels 31 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
 
 
45. 
 

Precs i preguntes 

 
No se’n fa cap. 
 
El senyor president del Consell Comarcal del Vallès Oriental pren la paraula i anuncia 
que a continuació lliurarà als consellers i a les conselleres comarcals el botó distintiu i 
l’agulla distintiva del Consell Comarcal. Demana al senyor secretari accidental que 
llegeixi el nom i el cognom de les conselleres i els consellers comarcals, que s’acosten 
a l’estrada i reben del senyor president el botó distintiu i l’agulla distintiva del Consell 
Comarcal. 
 
S’aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta-cinc minuts  de la qual cosa, com a 
secretari accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros      José Orive Vélez                  
Secretari accidental     President 
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