
  1 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 6/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data:  22 de juliol de 2015 
Inici:   12:19 
Final:  12:54 
Lloc: seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Senyor David Ricart i Miró, president 
Senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
Senyora Susana Calvo i Casadesús 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Dolors Castellà i Puig 
Senyor Joan Daví i Mayol 
Senyora Mireia Dionisio i Calé 
Senyor Carles Fernández i Pérez 
Senyora Marialluïsa Ferré i García 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyora Carme Guillamón i Villalba 
Senyora Núria Hernández i Gil 
Senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
Senyor Jordi Manils i Tavío 
Senyor Daniel Martín i Oller 
Senyora Ángeles María Menchen i Gallardo 
Senyor Joan Mora i Alsina 
Senyor Pep Mur i Planas 
Senyor José Orive Vélez 
Senyor Isidre Pineda i Moncusí 
Senyor Arnau Ramírez i Carner 
Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez 
Senyor Ignasi Simón i Ortoll 
Senyor Marc Uriach i Cortinas 
Senyor José Alexander Vega i Sabugueiro 
Senyora Marta Vilaret i Garcia 
Senyora Susana Villa i Puig 
Senyor  Jordi Xena i Ibáñez 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Senyor Jordi Alonso i Fumadó 
Senyor Albert Camps i Giró 
Senyora Carme Palacios i Manuel 
Senyor Àlex Sastre i Prieto 
 
També hi assisteixen: 
 
Josep Barberà i Boix, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
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S’inicia la sessió a les dotze hores i dinou minuts amb l’ordre del dia següent: 
 
 
PRESIDÈNCIA 

 
1. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 

 
- Decret de Presidència 103/2015, de 17 de juliol, de nomenament dels 

consellers delegats i de les conselleres delegades de les àrees. 
 

- Decret de Presidència 104/2015, de 17 de juliol, de la delegació de la 
presidència al Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 

- Decret de Presidència 105/2015, de 17 de juliol, de nomenament d’observadors 
a la Comissió de Govern. 

 
2. Proposta de creació i composició de la Comissió informativa de les matèries de 

competència del Ple. 
 

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

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

5. Proposta d’establiment del règim de dedicació. 
 

6. Proposta d’establiment del sistema de convocatòria de les sessions dels òrgans 
col·legiats i de gravació fonogràfica i/o audiovisual de les respectives sessions. 
 

7. Proposta de nomenament de la Comissió de Govern. 
 

8. Proposta de nomenament del gerent. 
 

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

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

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

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

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

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

15. Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de Salut 
del Baix Vallès. 
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16. Proposta de nomenament de representant al Consell Consultiu i Assessor del 
Consorci Teledigital Mollet. 
 

17. Proposta de nomenament de representant en el Patronat de la Fundació Privada 
Acció Baix Montseny. 
 

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

19. Proposta de nomenament de representants a l’Associació de Municipis Parc 
Territorial del Circuit. 
 

20. Proposta de nomenament de representant a l’Associació de Municipis per la 
Independència 
 

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

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

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

24. Proposta de nomenament de representant al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 

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

26. Proposta de nomenament de representant en el Cercle de Turisme a la Diputació 
de Barcelona. 
 

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

28. Proposta de nomenament de representants a la Comissió Consultiva Comarcal de 
l’Accés Motoritzat al Medi Natural. 
 

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

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

31. Proposta de nomenament de representant al Consell Directiu del Pla Estratègic de 
Granollers. 
 

32. Proposta de nomenament de representant al Consell de Formació Professional i 
l’Ocupació de Granollers. 
 

33. Proposta de nomenament de representant a la Federació de les Agrupacions de 
Defensa Forestal del Vallès Oriental. 
  

34. Proposta de nomenament de representants al Consell Esportiu del Vallès Oriental. 
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35. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa Productes de la terra de la 

Diputació de Barcelona. 
 

36. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental. 
 

37. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa de Serveis Locals d’habitatge 
de la Diputació de Barcelona. 
 

38. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa Local de Consum de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència següents: 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de 
Presidència següents: 
 

- Decret de Presidència 103/2015, de 17 de juliol, de nomenament dels 
consellers delegats i de les conselleres delegades de les àrees, la part 
dispositiva del qual és la següent: 
 
“ 
1. Nomenar el senyor Àlex Sastre i Prieto, conseller delegat de l’Àrea d’Ensenyament. 
 
2. Nomenar la senyora Dolors Castellà i Puig, consellera delegada de l’Àrea 

d’Habitatge. 
 

3. Nomenar el senyor Joan Daví i Mayol, conseller delegat de l’Àrea de Medi Ambient. 
 
4. Nomenar la senyora Maria Teresa Bada i Franquet, consellera delegada de l’Àrea 

de Personal i Hisenda. 
 
5. Nomenar la senyora Marta Vilaret i Garcia, consellera delegada de l’Àrea de 

Política Territorial i Mobilitat. 
 
6. Nomenar la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera, consellera delegada de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 
7. Nomenar la senyora Núria Hernández i Gil, consellera delegada de l’Àrea de 

Promoció Econòmica i Estudis. 
 
8. Nomenar el senyor Marc Uriach i Cortinas, conseller delegat de l’Àrea de Serveis 

Personals –Consum, Cooperació, Cultura, Joventut, Esports i Salut Pública-. 
 

9. Nomenar el senyor Pep Mur i Planas, conseller delegat de l’Àrea de Societat del 
Coneixement i Transparència. 

 
10. Nomenar el senyor Isidre Pineda i Moncusí, conseller delegat de l’Àrea de Turisme. 
 
11. 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. 

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

 
- Decret de Presidència 104/2015, de 17 de juliol, de la delegació de la 

presidència al Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental, la part 
dispositiva del qual és la següent: 
 
“ 
1. Delegar la presidència del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental a 

la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera. 
 
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.” 
 

- Decret de Presidència 105/2015, de 17 de juliol, de nomenament d’observadors 
a la Comissió de Govern, la part dispositiva del qual és la següent: 
 
“ 
1. Convidar amb caràcter permanent a la Comissió de Govern del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental els consellers i les conselleres comarcals següents: 
 

- Senyor Marc Candela i Callado 
- Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
- Senyor Joan Mora i Alsina 
- Senyor Marc Uriach i Cortinas 

 
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.” 

 
  
2. Proposta de creació i composició de la Comissió informativa de les matèries 

de competència del Ple. 
 
El senyor president 
 
Com s’ha explicat a la Junta de Portaveus, la proposta és la de mantenir tal com fins 
ara una única comissió informativa. Senyor secretari. 
 
Llegida la part dispositiva de la proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 233/2015, de 24 de març, de convocatòria d’eleccions locals i 
a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015, publicat al BOE núm. 
77, de 31 de març de 2015, és necessari completar el Reglament orgànic pel que fa a 
la designació, nombre i denominació de les comissions informatives. 
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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 a) 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 locals. 

 
 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 12.3, 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 18.3 del TRLOC-. 
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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 20.1 c) in fine de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que tots els grups polítics integrants de la corporació tindran 
dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors 
pertanyents als mateixos en proporció al nombre de regidores que tinguin en el 
Ple.  
 

9. L’article 50.2 in fine del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que cada llista electoral que obtingui representació a 
l’ajuntament pot formar grup municipal.  
 
En aquest sentit, d’acord amb la regulació catalana no hi ha dubte de l’existència 
de grups polítics d’un sol membre. Dit això tot i la previsió de l’article 19 del  ROC 
en relació amb la composició de les comissions informatives, tenint en compte que 
els membres d’aquestes comissions han de tenir la condició de consellers, es 
conclou que aquells grups comarcals que estiguin formats per un sol membre 
estaran representats únicament pel conseller o consellera que els integri, essent 
d’aplicació en qualsevol cas el sistema de vot ponderat.  
 

10. L’article 50.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
disposa que només el regidor o els regidors d’una mateixa llista electoral poden 
constituir grup municipal.  
 

11. 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. 
 

12. L’article 13.1 b) del TRLOC i 7 b) del ROC, els quals estableixen que el president 
convoca i presideix les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats.  
 

13. 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. 
 
L’article 114.3. b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions 
en la creació i la regulació dels òrgans complementaris. 

 
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 
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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 senyor president 
 
Molt bé. Alguna paraula per part d’algun grup?. Per tant, ara sí que s’ha de votar 
aquesta proposta. Per tant fem votació a mà alçada. Vots a favor?. Sembla que hi ha 
unanimitat i no cal demanar ni vot en contra ni abstenció. L’aprovem per unanimitat. 
 
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 
3. Proposta d’aprovació del calendari de sessions dels òrgans col·legiats. 
 
Llegida la part dispositiva de la proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, que 
és la que segueix, amb remissió al què s’hi diu: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Un cop constituït el nou Consell Comarcal resultant de les eleccions locals convocades 
mitjançat el Reial decret 233/2015, de 30 de març, de convocatòria d’eleccions locals i 
a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015, publicat al BOE núm. 
77, de 31 de març de 2015, 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. 
 
 
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 a) 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 locals. 
 
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) 
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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, 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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
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10. 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 establir el calendari de les sessions dels òrgans 
col·legiats següents: 
 

DIA HORA ÒRGAN 

ANY 2015     

2 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

9 de setembre 17.00 Comissió de Govern 

16 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

23 de setembre 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

14 d'octubre 17.00 Comissió Informativa 

21 d'octubre 17.00 Comissió de Govern 

11 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

18 de novembre 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

9 de desembre 17.00 Comissió Informativa 

16 de desembre 17.00 Comissió de Govern 

ANY 2016     

13 de gener 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

20 de gener 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

10 de febrer 17.00 Comissió Informativa  

17 de febrer 17.00 Comissió de Govern 

9 de març 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

16 de març 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

SETMANA SANTA – 25 de març  a 28 de març de 2016 

13 d’abril 17.00 Comissió Informativa 

  17.30 Comissió Especial de Comptes 

20 d’abril 17.00 Comissió de Govern 

11 de maig 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

18 de maig 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

15 de juny 17.00 Comissió Informativa 

22 de juny 17.00 Comissió de Govern 

13 de juliol 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

20 de juliol 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

5 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

7 de setembre 17.00 Comissió de Govern 

14 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

21 de setembre 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

19 d'octubre 17.00 Comissió Informativa 

26 d'octubre 17.00 Comissió de Govern 

16 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

23 de novembre 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 

14 de desembre 17.00 Comissió Informativa 

21 de desembre 13.00 Comissió de Govern 

ANY 2017     

18 de gener 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

25 de gener 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

15 de febrer 17.00 Comissió Informativa  

22 de febrer 17.00 Comissió de Govern 

15 de març 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

22 de març 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

SETMANA SANTA – 14 d'abril al 17 d'abril de 2017 

19 d’abril 17.00 Comissió Informativa 

  17.30 Comissió Especial de Comptes 

26 d’abril 17.00 Comissió de Govern 

10 de maig 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

17 de maig 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

14 de juny 17.00 Comissió Informativa 

21 de juny 17.00 Comissió de Govern 
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12 de juliol 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

19 de juliol 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

4 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

6 de setembre 17.00 Comissió de Govern 

13 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

20 de setembre 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 

11 d'octubre 17.00 Comissió Informativa 

18 d'octubre 17.00 Comissió de Govern 

15 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

22 de novembre 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 

13 de desembre 17.00 Comissió Informativa 

20 de desembre 13.00 Comissió de Govern 

ANY 2018     

17 de gener 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

24 de gener 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

14 de febrer 17.00 Comissió Informativa  

  17.15 Junta de Portaveus 

21 de febrer 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 

14 de març 17.00 Comissió Informativa 

21 de març 17.00 Comissió de Govern 

SETMANA SANTA – 30 de març a 2 d'abril de 2018 

18 d’abril 17.00 Comissió Informativa 

  17.30 Comissió Especial de Comptes 

25 d’abril 17.00 Comissió de Govern 

16 de maig 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

23 de maig 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

13 de juny 17.00 Comissió Informativa 

20 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 

3 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

5 de setembre 17.00 Comissió de Govern 

12 de setembre 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

19 de setembre 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

17 d'octubre 17.00 Comissió Informativa 

24 d'octubre 17.00 Comissió de Govern 

14 de novembre 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

21 de novembre 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 

12 de desembre 17.00 Comissió Informativa 

19 de desembre 13.00 Comissió de Govern 

ANY 2019     

16 de gener 17.00 Comissió Informativa 

  17.00 Comissió de Govern 

23 de gener 17.00 Comissió Informativa  

  17.15 Junta de Portaveus 

13 de febrer 17.00 Comissió Informativa 

20 de febrer 17.00 Comissió de Govern 

13 de març 17.00 Comissió Informativa 

  17.15 Junta de Portaveus 

20 de març 18.00 Comissió de Govern 

 19.00 Ple 

3 d’abril 17.00 Comissió Informativa 

  17.30 Comissió Especial de Comptes 

10 d’abril 17.00 Comissió de Govern 

SETMANA SANTA – 19 d’abril a 22 d’abril de 2019 

15 de maig 17.00 Comissió Informativa 

 17.15 Junta de Portaveus 

22 de maig 18.00 Comissió de Govern 

  19.00 Ple 

26 DE MAIG - ELECCIONS MUNICIPALS 

 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna paraula sobre aquest punt?. Doncs també hem de passar a votació. 
Vots a favor?. Unanimitat també; què és maco això. Queda aprovat també per 
unanimitat. 
 
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 
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4. Proposta d’establiment del règim de les dotacions als grups comarcals i les 

indemnitzacions dels membres del Consell Comarcal. 
 
El senyor secretari accidental 
 
Dono lectura a l’acord del text en el sentit que s’ha convingut o que s’ha informat o 
explicat a la Junta de Portaveus d’acord amb la proposta de Presidència, de 22 de 
juliol de 2015, 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 233/2015, de 30 de març, pel qual es 
convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 
2015 -BOE núm. 77, de 31 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 26 de novembre de 2014, el Ple va aprovar inicialment el Pressupost general 

d’ingressos i despeses per a l’exercici 2015. Aquest acord es va sotmetre a 
informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 3 de desembre de 2014 CVE - núm. 022014031702, i es va exposar 
al públic durant el termini reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni 
reclamació al respecte. L’aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de 31 desembre de 2014 CVE - núm. de registre: 
022014035126. 

 
 
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 el següent: 
 
“A efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals 
es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que 
s’estableixin amb excepció d’aquells que no s’integrin en el grup polític que 
constitueixi la formació electoral pel que van ser elegits o que abandonin el seu 
grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits. 
 
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. 

http://www.gencat.net/governacio-ap/eleccions/LOCALS2007/MUNICIPALS07/MPALS07/BOE_80_covocatoria.pdf
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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. 
 
Quan la majoria dels regidors d’un grup polític municipal abandonin la formació 
política que presenta la candidatura pel que van concórrer a les eleccions o siguin 
expulsats de la mateixa, seran els regidors que romangui en l’esmentada formació 
política a tots els efectes. En qualsevol cas, el secretari de la corporació pot dirigir-
se al representant legal de la formació política que presenta la corresponent 
candidatura a efectes de que notifiqui l’acreditació de les circumstàncies 
assenyalades.” 
 
Si bé aquesta regulació fa una referència a què les quantitats econòmiques seran 
dins els límits que, si s'escau, estableixin amb caràcter general les lleis de 
pressupostos generals de l'Estat, a dia d’avui  no hi ha cap previsió al respecte.   
 

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. 

 
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: 
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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 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. 

 
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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
10. 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 2015, amb 

efectes des del dia de l’aprovació, d’acord amb els criteris següents: 
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- Tram fix:    158,88 euros mensuals per grup.  
- Tram variable:  201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal 

adscrits al grup. 

 
2. Aprovar una assignació econòmica per assistència als òrgans col·legiats del 

Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions de l’any 2015, a favor 
de les persones que s’indiquen a continuació i pels imports següents:   
 
- Conseller o consellera: 88,39 euros. 
- President del Consell Comarcal del Vallès Oriental: 300 euros. 
 
Nogensmenys, pel cas que es celebrin dues sessions o més de diferents òrgans 
de manera consecutiva només s’abonarà l’import corresponent a una sessió. 

 
3. Establir una indemnització de 33,09 euros a favor dels portaveus dels grups 

polítics comarcals per sessió de Ple o de Junta de Portaveus en què assisteixin. 
No obstant això, en el cas que en el mateix dia es celebri sessió de Ple i de Junta 
de Portaveus únicament s’abonarà la quantitat corresponent a una sessió.  
 

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 precedents en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 

en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació. 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Hi ha alguna paraula en aquest punt? Senyor Orive.  
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Bé. Sí. 
 
El senyor president 
 
Senyor Orive, disculpeu, com que hi havia demanda la paraula per la portaveu de la 
CUP i per tant com que em diuen que l’ordre és de menor a major les intervencions. 
Per tant, endavant. 
 
La senyora Carme Guillamon i Villalba  
 
Gràcies. Nosaltres volíem comentar que com poder alguns ja sabeu des de la CUP 
sempre valorem que els sous han de ser el més ajustat possible; i fent números, tot i 
que hi ha hagut una voluntat de fer una baixada del preu que es va fer durant els 4 
anys anteriors, ens adonem que igualment, que nosaltres proposaríem que aquests 
300 euros es rebaixessin una mica més. El nostre barem sempre és 2,5 sous del salari 
mínim i per tant, el tant per cent que fos corresponent a això. Pensem que aquests 300 
euros per assistència a Ple i a qualsevol de les reunions que tenim aquí és una mica 
excessiu i que també, com ens heu comentat que fa 4 anys també era de 150, 
nosaltres proposaríem abaixar-lo. Simplement això. 
 
El senyor president 
 
Senyor Orive.  
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El senyor Josep Orive Vélez 
 
Bé, moltes gràcies i bon dia a tots i totes. Nosaltres no som dels que farem una 
polèmica sobre un tema tan sensible i que dóna peu al que és la demagògia i el 
populisme i no ho farem d’aquesta manera, però sí que volem explicar algunes coses. 
Primer, que en la legislatura passada va ser una decisió personal del president, en 
aquest cas jo mateix, en la qual, sota l’argument que consideràvem que la dedicació 
que el president tenia al Consell Comarcal no la tenien que pagar els veïns i les veïnes 
de Canovelles. El que es va decidir, va ser una decisió personal, es va decidir que el 
sou que cobrava a l’Ajuntament de Canovelles es tenia que partir i la part que es 
dedicava al Consell Comarcal la pagués la comarca. En definitiva, es cobrava el 
mateix però amb una divisió de tant per cent entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. 
Això va ser per primera vegada, era novedós perquè abans s’anava per dietes, i ara es 
considera que s’ha de tornar a anar per dietes, i no s’ha de fer aquesta decisió 
personal que va ser aprovada per tot el plenari. Però sí que hem de dir que la proposta 
que es fa, que a més ens l’han donat fa una estona als portaveus, es fa un augment 
del 50% de la dieta per assistència que es cobrava en l’anterior model, la legislatura 
passada no, sinó l’anterior. Nosaltres davant aquesta situació, el nostre posicionament 
serà d’abstenció. 
 
El senyor president 
 
Molt bé, senyor Orive. Joan Daví. 
 
El senyor Joan Daví i Mayol  
 
La proposta que s’ha fet és una proposta justament que baixa el conjunt de les 
distribucions d’assignacions; baixa perquè abans l’assignació al president era de 
10.000 euros, oscil·lant. En aquests moments, fent-ho d’aquesta manera per a les 
sessions que hi ha d’haver, passa a ser d’uns 7.000, i això va bé perquè compensa 
també l’increment que hi ha hagut de grups, hi ha dos grups més, també hi ha més 
portaveus i la suma total del que va ser l’any passat amb aquest, el que va ser el cost 
polític es queda equilibrat, per això s’ha fet. 
 
El senyor president 
 
Molt bé, gràcies. El portaveu d’Esquerra. 
 
El senyor Pep Mur i Planas  
 
En tot cas, refermar la intervenció dels companys de Convergència Democràtica de 
Catalunya en el sentit que aquest increment de dietes realment suposa una reducció 
del cost per al Consell Comarcal; i en relació a la intervenció de la companya de la 
CUP, crec que la funció política l’hem de posar en valor i que, conec d’altres sous i 
conec altres dietes d’altres llocs, i en aquest cas em semblen extremadament menors 
i, per tant, em sembla que no dóna lloc a plantejar encara una reducció. Em sap greu 
perquè normalment a tot arreu on he estat la CUP sempre redueix allò que hi ha, sigui 
molt o sigui poc; i llavors em sembla que, insisteixo, la tasca que fem tots plegats aquí, 
tots i totes, l’hem de posar en valor i segurament això no val molts diners, però en tot 
cas tampoc cal menystenir la feina que fem tots plegats. Gràcies. 
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El senyor president 
 
Molt bé. Senyor Orive, havia demanat la paraula. 
 
El senyor Josep Orive Vélez 
 
No. 
 
El senyor president 
 
Ah, no? D’acord. Molt bé doncs. Per tant, passem a votació. 
 
 
Vots a favor: per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, Isidre Pineda i Moncusí, 
David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; Per part del Grup Comarcal Federació 
Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa Bada i Franquet, Maria 
Lluïsa Berdala i Cirera, Joan Daví i Mayol, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i 
Alsina, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez; Per part del Grup Comarcal 
Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, els senyors Jordi 
Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i José Alexander Vega i Sabugueiro. 
 
Vots en contra: per part del Grup Comarcal Candidatura d'Unitat Popular, les senyores 
Carme Guillamon i Villalba i Alexandra Redondo i Ibáñez. 
 
Abstencions: per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores Mireia Dionisio i Calé, Carles 
Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, José Orive Vélez, Arnau Ramírez i 
Carner, Ignasi Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; Per part del Grup Comarcal del 
Partit Popular, la senyora Susana Calvo i Casadesús; Per part del Grup Comarcal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo. 
 
 
El senyor president 
 
Queda aprovada la proposta.  
 
El Ple aprova la proposta amb 18 vots a favor, 2 en contra i 9 abstencions. 
 
El senyor president 
 
El següent punt, per tant, ara retiraríem el punt cinquè que es el que plantejava la 
dedicació a l’haver-se aprovat aquest punt 4 i passem al punt 6. 
 
 
5. Proposta d’establiment del règim de dedicació. 

 
Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia de la sessió. 
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6. Proposta d’establiment del sistema de convocatòria de les sessions dels 

òrgans col·legiats i de gravació fonogràfica i/o audiovisual de les respectives 
sessions. 

 
Llegida la part dispositiva de la proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions 
locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 2015, publicat al BOE 
núm. 77 de 31 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. 
 
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 del programa promogut a aquests efectes pel Consorci 
d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya.   

 
Subsidiàriament, en el cas que el programa 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. 
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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. 
 

4. L’ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu electrònica i el 
registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 17 de febrer de 2014. 
 

5. L’article 88.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats local aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que 
les sessions de Ple seran públiques. No obstant, podrà ser secret el debat i la 
votació d’aquells assumptes que puguin afectar al dret fonamental dels ciutadans a 
què fa referència l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, quan així s’acordi per 
majoria absoluta. 

 
L’apartat 2 del mateix article estableix que per ampliar la difusió auditiva o visual 
del desenvolupament de les sessions podran instal·lar-se sistemes megafònics o 
circuits tancats de televisió. 
 
L’esmentat precepte res no diu sobre la utilització de sistemes de gravació auditiva 
o visual en les sessions dels òrgans de govern de les corporacions. 
 
D’altra banda, el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
tampoc incorpora cap previsió al respecte. 
 
Davant la manca de previsions legals que regulin aquesta possibilitat és 
convenient recórrer a la jurisprudència del Tribunal Suprem. En aquest sentit, la 
Sentència de 18 de juny de 1998, determina  el següent: 

 
“Dicha alegación debe ser tenida en cuenta desde luego, pero no tanto en el sentido 
general de que permitir o no el uso de las grabadoras entre dentro del ámbito de la 
autonomía local, cuanto en el sentido más restringido de que siendo las primeras 
autoridades en el ente local dotado de autonomía el Alcalde y el Pleno del 
Ayuntamiento, debe reconocerse a estas autoridades una potestad de policía interna 
para ordenar el desarrollo de las sesiones del Pleno. Esta declaración se apoya por 
otra parte en la doctrina jurisprudencial anterior de esta Sala sobre la materia. Así es de 
tener en cuenta que, si bien en el contexto de un proceso que versaba sobre derechos 
fundamentales, la Sentencia de esta Sala de 8 de noviembre de 1984 declaró que la 
permisión o prohibición del uso de grabadoras en las sesiones formaba parte de las 
potestades de policía interna de las autoridades municipales. Por otra parte, recogiendo 
esta doctrina y con mayor amplitud y profundidad, llegó a la misma conclusión nuestra 
Sentencia de 18 de diciembre de 1990 que resolvió el caso entonces planteado en el 
sentido de entender de igual modo que la permisión o prohibición al respecto era una 
potestad de policía interna. A estas declaraciones debemos atenernos no sin 
considerar que es cosa distinta, sobre todo en el ámbito de un pequeño municipio rural, 
usar las grabadoras para fines personales (diferentes de la eventual grabación para 
constancia oficial por el Secretario del Ayuntamiento) y permitir el uso de megafonía o 
de circuitos cerrados de televisión, como hace el articulo 88,2 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, permisión ésta que se refiere al acceso a las 
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deliberaciones mientras se están celebrando y no desde luego a la grabación de esas 
deliberaciones para su posible reproducción posterior.” 

 
D’acord amb tot el s’exposa en aquest fonament de dret cal interpretar com a 
ajustada a dret la gravació fonogràfica i/o audiovisual de les sessions dels òrgans 
de govern. 
 

6. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. 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 del servei 
e-NOTUM o aplicació que la substitueixi promoguda a aquests efectes pel 
Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya. 
 
Subsidiàriament, en el cas que l’eina del Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya no sigui operativa, s’acorda establir 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. 
 

2. Autoritzar la gravació fonogràfica i/o audiovisual de les sessions dels òrgans de 
govern per a la seva constància oficial pel secretari de la corporació.” 

 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna paraula? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovat per 
unanimitat. 
 
El Ple aprova la proposta per unanimitat dels 29 membres assistents, essent 33 de 
dret i 31 de fet. 

 
 
7. Proposta de nomenament de la Comissió de Govern. 

 
Llegida la part dispositiva de la proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, que 
és la que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. D’acord amb l’article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

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

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

Comarcal del Vallès Oriental és de 33 consellers. Un cop constituït el nou Consell 
Comarcal resultant de les eleccions locals convocades mitjançat el Reial decret 
233/2015, de 24 de març, de convocatòria d’eleccions locals i a les assemblees de 
Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015, publicat al BOE núm. 77, de 31 de març 
de 2015, cal nomenar els membres de la 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 a) 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 locals. 
 

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 
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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. 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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
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10. 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 David Ricart i Miró, 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. La senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
3. La senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
4. La senyora Dolors Castellà i Puig 
5. El senyor Joan Daví i Mayol 
6. La senyora Núria Hernández i Gil 
7. El senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
8. El senyor Pep Mur i Planas 
9. El senyor Isidre Pineda i Moncusí 
10. El senyor Àlex Sastre i Prieto 
11. La senyora Marta Vilaret i Garcia 
12. El senyor Jordi Xena i Ibáñez 
 

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

El senyor president 
 
Molt bé. Alguna intervenció? Algun grup? Senyor Orive. 
 
El senyor José Orive Vélez  
 
Bé. Nosaltres en aquest punt i també és una intervenció que serveix per a la resta de 
punts que venen després, no farem cap intervenció més en els altres punts, volia 
manifestar el mateix que vam dir al Ple de Constitució, que és el que nosaltres pensem 
i és el nostre parer. S’evidencia que el Consell Comarcal, la seva organització, ha 
canviat de model i hem passat d’un Consell Comarcal en el qual hi havia un govern 
que era de tots i totes, un govern en el qual tenia estava dins totes les sensibilitats de 
la nostra comarca i un govern en el qual estaven representat tots aquests grups que 
tenien responsabilitats polítiques de govern en els nostres ajuntaments. Vam dir en el 
Ple de Constitució que això s’havia acabat, que entràvem en un altre model en el qual 
estaven en el govern dos grups polítics i en la qual quedaven fora la resta; i, a més, el 
nostre grup, en el qual no només és es el grup amb més vots, sinó també amb una 
representació de la comarca d’uns 180.000 habitants. Això ho manifestem, que és el 
nou model, que a nosaltres no ens agrada i ho lamentem molt, però és el nou model 
de Consell Comarcal, en el qual, amb aquesta proposta que es fa ara, es reafirma 
encara més. Se reafirma encara més perquè, mireu, nosaltres quan vam presidir els 
governs del Consell Comarcal ho vam fer intentant sempre un govern de tots i totes 
perquè crèiem que això era bo per a la comarca; però a més a més vam ser generosos 
quan en la legislatura passada ERC tenia 4 consellers, van estar al govern i amb 
vicepresidència. Però inclús, va ser la legislatura passada, si no m’equivoco, la primera 
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vegada que el PP també va estar al govern, les altres anteriors no estava. Per això va 
tenir la referència de què estava com a convidat amb veu però sense vot a les 
comissions informatives i a la resta d’òrgans col·legiats. Això en aquest cas no es 
dóna. Tota la resta de grups, que com he dit representem a una part important de la 
nostra comarca i també a diferents sensibilitats i a diferents partits, ens deixeu 
totalment fora. Totes les representacions es reparteixen entre ERC i CIU i moltes 
d’elles, inclús amb persones que no són ni consellers ni conselleres. És evident que 
són càrrecs públics, això sí, però no són ni consellers ni conselleres; i que crec que es 
podria ser una mica més generosos, no per tindre aquesta representació sinó per 
tindre almenys un Consell Comarcal que sigui una mica més respectuós amb la 
diversitat de la nostra comarca i també, amb les diferents sensibilitats que hi ha. Per 
totes aquestes raons que he dit, també a la Junta de Portaveus comentava el 
president que era provisional aquesta proposta o que tenia certa provisionalitat perquè 
estava oberta a que es poguessin anar integrant els diferents grups, mireu, penso que 
coses tan importants com és el cartipàs i com són les representacions, la qual marca 
la manera de governar, s’ha de tenir previst o negociat o parlat amb els diferents grups 
abans de tirar cap endavant un acord únic dels dos grups d’ERC i CIU. Per totes 
aquestes raons que he dit el nostre grup votarà aquest punt i tots els punts restants en 
contra. Gràcies. 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Senyor Manils. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío  
 
Una mica en la línea de com començava el senyor Orive, nosaltres d’aquest punt en 
endavant, amb la salvetat del punt 10, que volem fer una intervenció, farem una única 
intervenció per a posicionar el vot en tots els punts que queden, que és en la línea del 
que ja vam dir en el Ple de constitució. Nosaltres marcàvem 4 eixos importants, que 
són: la batalla per un finançament digne pels ajuntaments i per a aquest propi Consell 
Comarcal, el manteniment i la millora de la inversió social i de tots els programes que 
donin resposta a l’emergència social que viu el nostre país, el manteniment de tots els 
serveis públics en mans públiques, i per tant, fugir de qualsevol tipus de privatització 
dels nostres serveis públics o dels consorcis que tenim a la comarca, i l’exigència de 
més i millor transparència, de més i millor participació de la gent, i per tant d’un 
programa real de regeneració democràtica d’aquesta i de totes les altres institucions. 
Dissenyàvem aquestes 4 propostes, aquestes 4 línies i dèiem “si el govern va en 
aquesta línea aquí no trobarà un enemic, per tant, avui, com que encara no sabem 
quina és la línea que emprèn el govern, d’aquest punt en endavant i fins el final el 
nostre grup s’abstindrà en tots els nomenaments d’aquest govern. 
 
El senyor president  
 
Molt bé. Doncs, a veure, volia deixar clar i tal i com he explicat a la Junta de 
Portaveus, aquesta és una proposta de cartipàs, de moment amb els dos grups que 
formen el Consell Comarcal i per tant és subjecte a què en un futur, si hi ha un altre 
grup que s’incorpora al govern del Consell Comarcal hi pugui haver-hi una modificació. 
Això d’una banda, però de l’altra, això tampoc vol dir que tornem al model anterior 
d’unitat i que forçosament tots els grups, els 7 grups, hagin de formar govern. 
Nosaltres no ho veiem així i entenem que la situació ha canviat després de les 
darreres eleccions municipals. El portaveu del PSC parlava de primera força, home, hi 
ha qui és primera força en vots i hi ha qui és primera força en regidors i alcaldies, i qui 
és primer en vots és tercer en regidors i alcaldies i al revés, i per tant, i n’hi ha un altre 
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que és segon en regidors i alcaldies. Per tant, la situació després de les eleccions 
municipals ha canviat substancialment respecte a l’anterior mandat, i per tant, 
nosaltres entenem que hi ha una nova etapa del Consell Comarcal on a més a més, 
des del punt de vista dels dos grups que formen el govern del Consell Comarcal, a 
ningú se l’escapa que també el Consell Comarcal forma part d’un país, un país el qual 
està en un procés determinat, i també aquest acord s’emmarca en aquest procés que 
viu Catalunya; per tant, la nostra proposta d’obertura del govern del Consell Comarcal 
no anirà en contra d’aquest procés cap a on va el país. Per tant, apostem pel diàleg, 
apostem pel consens amb tots els grups del Consell Comarcal però amb una línea 
clara que marcarà el govern del Consell Comarcal. 
 
Senyor Orive. 
 
El senyor José Orive Vélez 
 
Si, vostè mateix m’ho ha reafirmat, vostè diu que en el Consell Comarcal hi ha un 
canvi i que hi ha un projecte de país i que en aquest projecte de país el Consell 
Comarcal s’ha de situar. Això vol dir que alguns que podem pensar de manera diferent 
quedem exclosos d’aquest govern, d’aquesta idea que teniu vosaltres del paper que 
ha de jugar el Consell Comarcal a nivell nacional. Jo dic que el Consell Comarcal 
sobretot, des del nostre punt de vista, és un òrgan de gestió, i li posaré un exemple: no 
vam tenir cap problema, cap grup, quan no ens arribaven els diners per poder fer el 
transport escolar i vam tenir que canviar les rutes, i això que hi havia interessos de tots 
els ajuntaments, de si el seu autocar passava per allà o no, i hi va haver un consens 
molt clar. Vostè ho ha dit, no ho estic dient jo, el Consell Comarcal en aquests 
moments dins dels seus projectes està el projecte de país, en el qual hi ha dos grups 
que compartiu aquest projecte i altres que pensem de diferent manera quedem fora 
d’aquest govern, si no ho he entès malament. 
 
El senyor president 
 
Alguna intervenció més ?. No ? Doncs passem a votació. 
 
 
Vots a favor: per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, Isidre Pineda i Moncusí, 
David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; Per part del Grup Comarcal Federació 
Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa Bada i Franquet, Maria 
Lluïsa Berdala i Cirera, Joan Daví i Mayol, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i 
Alsina, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez. 
 
Vots en contra: per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores Mireia Dionisio i Calé, Carles 
Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, José Orive Vélez, Arnau Ramírez i 
Carner, Ignasi Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; Per part del Grup Comarcal del 
Partit Popular, la senyora Susana Calvo i Casadesús; Per part del Grup Comarcal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo.  
 
Abstencions: per part del Grup Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, els senyors Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i 
José Alexander Vega i Sabugueiro; per part del Grup Comarcal Candidatura d'Unitat 
Popular, les senyores Carme Guillamon i Villalba i Alexandra Redondo i Ibáñez. 
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El senyor president 
 
Molt bé. Doncs queda aprovat amb 15 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions. 
 
El Ple aprova la proposta amb 15 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions. 
 
 
8. Proposta de nomenament del gerent. 

 
Llegida la part dispositiva de la proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 233/2015, de 30 de març, de convocatòria 
d’eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015, 
publicat al BOE núm. 77, de 31 de març de 2015, i d’acord amb l’article 12.2 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, és necessari el nomenament de 
gerent.  

 
2. El pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2015 incorpora la dotació 

pressupostària per atendre les retribucions que corresponen al càrrec, d’acord 
amb la condició de funcionari eventual del grup A2, nivell 26, prevista a la plantilla 
de llocs de treball, ambdós aprovats per acord del Ple de 26 de novembre de 
2015, que va aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i despeses per 
a l’exercici 2015, i s’exposà al públic en el taulell d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, d’ara endavant BOPB, el 3 de desembre de 2014, CVE 
- núm. 022014031702. 

  
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 
2015 al BOPB de 31 desembre de 2014, CVE - núm. 022014035126. Així mateix, 
s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6782, de 5 de gener de 2015. 
 
D’acord amb això, al càrrec de gerent li correspon una retribució de seixanta mil 
nou-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims bruts anuals (60.988,96 
EUR) distribuïda en catorze pagues que corresponen a dotze mensualitats 
ordinàries i dues d’extraordinàries en el mesos de juny i desembre, d’acord amb el 
detall següent:  

 
Grup de classificació:   A2 
Sou base:    958,98 EUR 
Nivell (complement de destí):  26  / 698,20 EUR 
Complement específic:  E24 / 2.736,26 EUR 

 
3. El senyor Ignasi Valls i Vilaró, amb document d’identitat 37.273.419-X, reuneix 

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

 
 



  27 

 
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 a) 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 locals. 

 
 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. L’article 4.1 del Reglament d’organització comarcal, en endavant ROC, disposa 

que forma part també de l’organització del Consell Comarcal el gerent, la 
Comissió de Comptes, els Consellers delegats en els termes establerts en la 
legislació, en el present reglament o en les resolucions puntuals del Ple. 
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7. L’article 6.2 del ROC disposa que correspon al Ple nomenar i separar el gerent.  
 

8. L’article 15 del ROC relaciona les competència del gerent.  
 

9. El pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2015 incorpora la dotació 
pressupostària per atendre les retribucions que corresponen al càrrec, d’acord 
amb la condició de funcionari eventual del grup A2, nivell 26, prevista a la plantilla 
de llocs de treball, ambdós aprovats per acord del Ple de 26 de novembre de 
2015, que va aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i despeses per 
a l’exercici 2015, i s’exposà al públic en el taulell d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, d’ara endavant BOPB, el 3 de desembre de 2014, CVE 
- núm. 022014031702. 

  
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 
2015 al BOPB de 31 desembre de 2014, CVE - núm. 022014035126. Així mateix, 
s’ha publicat íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6782, de 5 de gener de 2015. 

 
10. 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. 

 
11. 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 6.2 del ROC, d’acord amb els quals correspon 
al Ple nomenar el gerent o la gerent. 

 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim 

local, en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
endavant TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals 
s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen 
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els supòsits en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del 
TRLMRLC preveu els supòsits en què es requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.  

 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
15. 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 

Vilaró, amb la retribució que li correspon d’acord amb el grup de classificació, sou 
base, nivell i complement específic descrit a l’epígraf 2 de la relació de fets.  

 
2. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis.” 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna intervenció en aquest punt? Passem a votació. 
 
Vots a favor: per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, Isidre Pineda i Moncusí, 
David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; Per part del Grup Comarcal Federació 
Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa Bada i Franquet, Maria 
Lluïsa Berdala i Cirera, Joan Daví i Mayol, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i 
Alsina, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez. 
 
Vots en contra: per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores Mireia Dionisio i Calé, Carles 
Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, José Orive Vélez, Arnau Ramírez i 
Carner, Ignasi Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; Per part del Grup Comarcal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo.  
 
Abstencions: per part del Grup Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, els senyors Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i 
José Alexander Vega i Sabugueiro; per part del Grup Comarcal Candidatura d'Unitat 
Popular, les senyores Carme Guillamon i Villalba i Alexandra Redondo i Ibáñez; Per 
part del Grup Comarcal del Partit Popular, la senyora Susana Calvo i Casadesús. 
 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Doncs queda aprovat amb 15 vots a favor, 8 en contra i 6 abstencions. 
 
El Ple aprova la proposta amb 15 vots a favor, 8 en contra i 6 abstencions. 
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El senyor president 
 
Els següents punts són del punt 9 al punt 38, són els de nomenament de 
representants a diversos consorcis i organismes on participa el Consell Comarcal i per 
tant hem quedat en la Junta de Portaveus que els tractàvem tots en conjunt, per tant, 
fem una única... .  Algun grup ja ha anunciat que ja havia fet la intervenció abans que 
afectava aquests punts, per tant si hi ha alguna altra intervenció d’algun grup. Per part 
d’Iniciativa i la CUP. Per part de la CUP. 
 
La senyora Carme Guillamon i Villalba  
 
Bé, com també hem comentat a la Junta de Portaveus el que volíem nosaltres dir és 
que valdria la pena obrir la participació en aquests 30 ens a membres de partits que no 
són en el govern perquè en realitat tots som Consell Comarcal. És cert que en 
Comissió de Govern ha d’estar la gent que hi ha al govern, és lògic, però pensem que 
és important fer valer la voluntat d’inclusió de què esteu parlant, de tenir en compte 
que el Consell Comarcal està format per diferents grups; i en els consorcis i en els ens 
en que es pot tenir més d’un representant, entenem que hi ha de ser la persona que 
estigui com a cap d’àrea de l’àrea vinculada, però també pensem que estaria bé que hi 
hagués possibilitat d’entrar en els altres grups, algun membre dels altres grups en 
aquests consorcis. 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Per part d’Iniciativa. 
 
El senyor Jordi Manils i Tavío  
 
En la línea de la Carme, però tal com hem expressat també a la Junta de Portaveus, 
nosaltres volíem fer especial èmfasi en el punt 10, que és la proposta de nomenament 
de representants al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, amb la 
especificitat que té aquest Consorci de que aquesta institució, el Consell Comarcal hi 
té 4 vots, 4 vots que es poden repartir en 4 representants i de fet així es fa en la 
proposta que ens fa avui la Presidència. Som la única institució que dins el Consorci 
de Residus podem repartir els nostres vots entre diversos representants, la resta 
d’ajuntaments que hi són presents tenen vot ponderat amb un sòl representant i això 
és així, precisament, per la voluntat, expressada al llarg del temps de què els 
representants d’aquests 4 vots del Consell Comarcal en el Consorci de Residus fossin 
de diferents forces polítiques i expressessin la pluralitat de les forces polítiques de la 
comarca en el plenari del Consorci de Residus, i sobretot, a la Comissió Executiva del 
Consorci de Residus. A nosaltres ens hagués agradat que la proposta que avui fa la 
Presidència fos més inclusiva, no, que no aquests 4 representants representessin com 
a mínim 4 de les sensibilitats que tenim presents en aquest plenari. Així ho hem 
expressat a la Junta de Portaveus i així ho volíem fer palès perquè consti en acta 
d’aquest Ple. 
 
El senyor president 
 
Molt bé. Alguna intervenció més? 
 
Com hem dit abans a la Junta de Portaveus, pel que fa referència al que deia el 
portaveu d’Iniciativa del Consorci de Residus, és evident que aquesta pluralitat que 
demana amb els 4 representants que li toquen al Consell Comarcal tampoc seria 
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possible, perquè som 7 grups, per tant, hi hauria grups que igualment continuarien 
quedant fora d’aquesta representació. El que hem pensat, per tant, hi ha havia dues 
possiblitats, només ens quedava aquesta opció de fer que els representants fossin per 
part de qui de moment governa el Consell Comarcal. 
 
Com hem dit abans, fem la votació conjunta d’aquests punts, des del 9 al 38. Perdó, 
senyor Manils, vostè havia demanat de fer el punt 10 apart. No?. Doncs passem a 
votació. 
 
 
9. Proposta de nomenament de representant al Consorci per a la Defensa de la 

Conca del Riu Besòs. 
 
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del Consorci per a la Defensa 

de la Conca del Riu Besòs –en endavant, el Consorci-. previ acord de Ple de 28 de 
setembre de 1993 de sol·licitud d’integració al Consorci i aprovació dels Estatuts 
pels quals s’havia de regir.  
 

2. 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.  
 

3. El 21 de novembre de 2012, el Ple va ratificar l’acord de la Junta General del 
Consorci de 28 de febrer de modificació dels Estatuts. 

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

a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que 
conformen el CDCRB i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per 
tal d’estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats 
relacionades amb el cicle hidràulic (captació, tractament, distribució, 
clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (aigües 
superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general i sense cap 
restricció, amb el medi ambient. 

b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions 
mediambientals a la conca del Besos, fixant les línies que han de guiar l’acció 
coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació 
necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible 
dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial. 

c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació 
d'aquests a traves d'accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de 
serveis, així com en les gestions de compres, de personal, administrativa i 
qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB. 

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

 
2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 
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 Marta Vilaret i Garcia representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 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.” 

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

Residus del Vallès Oriental. 
  
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
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“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental –en endavant, el Consorci- per acord de Ple d’11 de 
març de 1998, de constitució del Consorci i d’aprovació dels 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: 
 

a) 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. 

 
b) El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus 

municipals i assimilables que puguin ser acollits. 
 
c) 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; 

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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
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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 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 del Vallès Oriental al Consell Plenari 

del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental els senyors: 
 

- Senyor Joan Daví i Mayol 
- Senyor Joaquim Ferriol i Tarafa 
- Senyor Vicenç Personat i Pallarès 
- Senyor Àlex Sastre i Prieto 

 
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.” 

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

Litoral. 
 
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del Consorci Parc de la 

Serralada Litoral –en endavant, el Consorci-.  
 

2. L’article 6 dels Estatuts del Consorci 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.  
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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. 

 
 
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; 

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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 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 conseller comarcal senyor Joan Daví i Mayol representant del Consell 
Comarcal al Consell Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral i la consellera 
comarcal senyora Marta Vilaret i Garcia com a suplent. 

 
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.” 

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

Lingüística. 
 
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del Consorci per a la 

Normalització Lingüística -en endavant, el Consorci-. previ acord de Ple de 9 de 
juliol de 1992.  

 
2. 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; 

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 
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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. 
 

5. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
6. 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 Marc Uriach i Cortinas representant del 

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

 
2. Nomenar el conseller comarcal senyor Marc Uriach i Cortinas 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.” 

 
 
13. Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de 

Salut del Vallès Oriental Sector Central. 
 
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 

 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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, 
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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 
rehabilitació que desenvolupen la seva activitat, totalment o parcial, dins l’àmbit 
territorial  dels seus municipis del Vallès Oriental (sector central). 

 
2. 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.  

 
3. 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. 
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2. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. En 
aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 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 Pep Mur i Planas com a representant  del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Rector del Consorci Govern 
Territorial del Vallès Oriental Sector Central i el conseller comarcal senyor Àlex 
Sastre i Prieto com a suplent. 

 
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.” 

 

 
14. Proposta de nomenament de representant al Consorci Govern Territorial de 

Salut del Baix Montseny.  
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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 
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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. 

 
2. 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. 

 
3. 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.  

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 
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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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 Marc Uriach i Cortinas com a representant 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Rector del Consorci Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny i el conseller comarcal senyor Joan Mora 
Alsina com a suplent. 

 
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.” 
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15. Proposta de nomenament de representants al Consorci Govern Territorial de 

Salut del Baix Vallès. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 desembre de 2005, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de la 

Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles i Santa Maria de Martorelles 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 Vallès. 

 
3. El 18 d’octubre de 2006, el Ple va acordar aprovar inicialment la constitució i 

l’adhesió del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès, amb la 
finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la 
salut de l’administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així 
la salut de la població, aprovar inicialment els Estatuts del Consorci del Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès. 

 
4. El 23 d’octubre de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 

4.745, es va publicar l’Acord GOV/131/2006, de 16 d’octubre, de constitució del 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès i d’aprovació dels seus 
Estatuts. 

 
En aquest acord es va constituir el Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès sense la representació del Consell Comarcal, i els estatuts publicats 
difereixen amb els que el Consell Comarcal va aprovar el 18 d’octubre de 2006. 
 

5. L'objectiu del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès 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. 
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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; 
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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 Ple 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 el conseller comarcal senyor Joan Daví i Mayol com a representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Rector del Consorci Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès i la consellera comarcal senyora Marta Vilaret i 
Garcia com a suplent. 

 
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.” 

 
 
16. Proposta de nomenament de representant al Consell Consultiu i Assessor del 

Consorci Teledigital Mollet. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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, 
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; 
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. 
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3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 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 Marta Vilaret i Garcia representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 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.” 

 
 

17. Proposta de nomenament de representant en el Patronat de la Fundació 
Privada Acció Baix Montseny. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“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 
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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. 

 
2. El 16 de maig de 2012, el Ple va aprovar i ratificar la modificació per a l’adaptació a 

la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, dels 
estatuts de la Fundació. 
 
En relació amb els estatuts de la Fundació, consta que s’han fet les modificacions 
que es relacionen a continuació, tot i que les mateixes no foren ni han estat 
notificades al Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
 
a) Modificació de l’article 26 i el capítol V dels estatuts aprovada l’11 de juliol de 

2012. 
 
b) Esmena dels estatuts de la Fundació corresponent als articles 8, 10, 17, 20 

aprovada el 29 d’abril de 2013.  
 
c) Modificació dels articles 27 i 32 dels estatuts de la Fundació aprovada el 30 de 

juny de 2014.  
 

Nogensmenys, aquestes modificacions no alteren ni la representació ni la qualitat 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental en aquesta Fundació, que segueix sent 
d’un membre. 
 

3. L’article 5 dels Estatuts disposa que 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 i/o  greu risc d’exclusió social. 
 
La finalitat anterior es portarà a terme mitjançant la realització per part dels 
components de l’Entitat, les activitats remunerades següents: 
 
a) Moviment de terres i perforacions. Explanacions i pedreres. 
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. 
k) Serveis forestals i serveis de missatgeria i distribució 
l) Manipulats industrials i comercials.  
m) Servei de lectura de comptadors de tota mena de serveis. 
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4. El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nomenar 
a la senyora Maria Assumpció Camps i Garcia, com a representant de la 
corporació al Patronat de la Fundació Acció Baix Montseny. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 17 dels Estatuts de la Fundació disposa que, entre d’altres, el Patronat 
estarà constituït pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, que serà representat pel 
seu president o presidenta, o pel conseller o consellera comarcal que el Ple designi 
a l’efecte. 
 

2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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. Cessar la senyora Maria Assumpció Camps i Garcia com a representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, nomenada pel Ple de 16 de maig de 2012. 
 

2. Nomenar la consellera comarcal senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera representant 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció 
Baix Montseny. 

 
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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
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“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 
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 5 d’octubre de 2011, 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. 
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2. Els articles 332-1 i 332-3 del Codi Civil de Catalunya en relació amb les 
atribucions i composició del patronat.  

 
3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim 

local, en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
endavant TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals 
s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen 
els supòsits en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del 
TRLMRLC preveu els supòsits en què es requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 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 la senyora Montserrat Roca i Roger com a representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, nomenada pel Ple de 5 d’octubre de 2011. 
 

2. Nomenar el conseller comarcal senyor Pep Mur i Planas 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.” 
 
 

19. Proposta de nomenament de representants a l’Associació de Municipis Parc 
Territorial del Circuit. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de març de 2011, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments 

de Montmeló, Granollers i Parets del Vallès vam formalitzar un conveni que tenia 
per objecte expressar la voluntat de constituir mitjançant la fórmula jurídica que 
resulti més adient, una organització associativa local amb l’objectiu d’establir i 
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coordinar les actuacions d’abast municipal en l’àmbit territorial del circuit de 
Catalunya.  
 

2. El 15 de febrer de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear 
l’Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit juntament amb els ajuntaments 
de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès per a establir i coordinar les actuacions 
d’abast municipal en l’àmbit territorial del Circuit de velocitat de Catalunya i va 
aprovar inicialment els Estatuts que regiran l’Associació de Municipis Parc 
Territorial del Circuit, d’ara endavant l’Associació.  
 
Els estatuts de l’Associació es va publicar definitivament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 30 d’abril de 2012. 
 

3. L’article 4 dels Estatus estableix els objectius i finalitats següents:  
 

1. Establir un anàlisi conjunta de l'estat urbanístic de l'àmbit, de les 
infraestructures del Circuit de velocitat de Catalunya, vist des de la doble 
perceptiva municipal i territorial i contrastar les demandes noves del programa 
del Circuit, com instal·lació superespecialitzada, amb les dels municipis dels 
que forma part, des d'una òptica d'ordenació integral del territori.  

 
2. Detectar les potencialitats de l'entorn del Circuit de velocitat de Catalunya 

mitjançant l'anàlisi de  noves oportunitats (culturals, hoteleres, infraestructures, 
paisatgístiques, ambientals) a part de les econòmiques i esportives.  
 

3. Proposar la programació i ubicació territorial del dimensionat real de la 
demanda de nous espais i àmbits per al funcionament integral del Circuit i el 
territori considerant els següents factors:  

 
- d'especificitat respecte el programa estricte del Circuit de velocitat de 

Catalunya.  
- de compatibilitat entre el programa  del Circuit de velocitat de Catalunya i 

altres programes dels municipis.  
- de gestió conjunta del programa territorial pels municipis, les 

administracions supramunicipals i el propi ens del Circuit.  
- de vinculacions mediambientals del territori ordenat.  

 
4. Coordinar les determinacions dels planejaments municipals sobre el Circuit i el 

seu entorn amb un marc d'ordenació amb criteris homogenis i coherents, tant 
pel que fa a les opcions d'ordenació territorial, com als projectes d'escala 
intermèdia, a les normes urbanístiques i a les diverses ordenances que regulin 
les condicions de l'edificació, l'ambient, els usos i les activitats.  
 

5. Impulsar la creació de Consells de Participació Sectorial en el si de l'Associació 
per tal de facilitar la participació dels agents econòmics-socials, culturals, 
esportius, amb la finalitat d'integrar la participació ciutadana i llurs associacions 
en els assumptes de l'Associació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 7.2 dels Estatuts de l’associació disposa que el Consell Territorial General 

està format inicialment pels membres següents: 
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- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el 
president del Consell Comarcal.  

- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors.  
- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers.  
 

2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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.g) 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 Joan Daví i Mayol i la consellera comarcal 

senyora Marta Vilaret i Garcia representants del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental al Consell Territorial General de l’Associació de Municipis Parc Territorial 
del Circuit. 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i a l’Associació Pacte de 

Municipis Parc Territorial del Circuit, fent constar a les persones designades 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.” 

 
 

20. Proposta de nomenament de representant a l’Associació de Municipis per la 
Independència 

 
 
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de novembre de 2012, el Ple aprovà l’adhesió a l’associació de Municipis per 

a la independència, així com els Estatuts pels quals s’ha de regir. 
 

2. L’objecte i finalitats de l’Associació són 
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a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o 
cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil 
per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les 
plenes competències municipals  

b. Fomentar i defensar els drets nacionals 
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu 

dret a l’autodeterminació. 
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió 

Europea. 
e. Promoure el finançament dels propis municipis 
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 2.1 dels estatuts de l’associació preveu que es podran adherir a 

l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens locals. 
 

2. En relació amb la designació de representant, cal tenir en compte allò que preveu 
l’article  10 dels estatuts de l’associació:  
 

“1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan superior de govern i té la 
composició següent: 
 
L’Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada 
municipi estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui.  
 
2. A l’Assemblea cada municipi tindrà un vot.” 
 

3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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.g) 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 conseller comarcal senyor Pep Mur i Planas representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de l’Associació Municipis per a 
la independència. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Associació de Municipis per a 

la independència, 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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 
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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. 
 

2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

3. 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 la consellera comarcal senyora Marta Vilaret i Garcia 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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 
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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.  

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 
 
1. Els articles 1.3 i 7.2 dels Estatuts de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat. 
 

2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
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quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 Joan Daví i Mayol 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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 10 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola. 

 
2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
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quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

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 Marc Uriach i Cortinas representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental al Comitè Comarcal de la Creu Roja a 
Granollers. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada 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.” 

 
 

24. Proposta de nomenament de representant al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és membre del Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament, previ acord de Ple de 25 de maig de 1994 per raó del qual se 
n’acordà l’adhesió.  
. 

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. 
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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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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: 



  59 

 
1. Nomenar el conseller comarcal senyor Marc Uriach i Cortinas 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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 
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:    
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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 

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. 
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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 1992 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. 

 
 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 
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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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim 

local, en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
endavant TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals 
s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen 
els supòsits en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del 
TRLMRLC preveu els supòsits en què es requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.  

 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
5. L’article 14.2. 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 conseller comarcal senyor Àlex Sastre i Prieto representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a la comissió de formació permanent del professorat 
del Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental I. 
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2. Nomenar el conseller comarcal senyor Àlex Sastre i Prieto representant del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental a la comissió de formació permanent del professorat 
del Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental II. 

 
3. Nomenar el conseller comarcal senyor Àlex Sastre i Prieto representant del Consell 

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

4. Nomenar el conseller comarcal senyor Àlex Sastre i Prieto representant del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 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.” 
 
 

26. Proposta de nomenament de representant en el Cercle de Turisme a la 
Diputació de Barcelona. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 233/2015, de 24 de març, de convocatòria 
d’eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015, 
publicat al BOE núm. 77, de 31 de març de 2015, és convenient nomenar 
representants als diferents organismes dels quals el Consell Comarcal en forma 
part. 

 
2. El 15 de maig de 2013, mitjançant acord de la Comissió de Govern 2013/5, el 

Consell Comarcal va aprovar adscriure’ns al Cercle de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, com a col·laborador, concretament, a les taules de treball de 
Modernisme i Barcelona Province Convention Bureau. 

 
 Mitjançant acord de la Comissió de Govern, de 12 de juny de 2013, vàrem ampliar 

la nostra participació a la taula de treball de Turisme de Golf del Cercle de 
Turisme de la Diputació de Barcelona 

 
3. Les normes de participació al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona 

requereixen el nomenament d’un càrrec electe com a representant de la 
corporació.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les normes de participació al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
 
2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim 

local, en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
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endavant TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals 
s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen 
els supòsits en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del 
TRLMRLC preveu els supòsits en què es requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.  

 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
3. 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, i l’article 6 q) del 
Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, disposen que és 
competència del Ple l’exercici de les altres atribucions que expressament li 
assignin les Llei i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a 
altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar el conseller comarcal senyor Isidre Pineda i Moncusí representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental al Cercle de Turisme de la Diputació de 
Barcelona. 

 
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Cercle de Turisme 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.” 
 
 

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

Llegida la proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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. 
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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 
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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 Marta Vilaret i Garcia representant del 

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

28. Proposta de nomenament de representants a la Comissió Consultiva 
Comarcal de l’Accés Motoritzat al Medi Natural. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“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 crea en cada comarca una comissió consultiva 
formada pels representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 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 8 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, disposa que: 

 
1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel que fa als espais naturals 
declarats de protecció especial, d'acord amb la Llei 12/1985, les reserves nacionals 
de caça, les reserves naturals i els refugis de fauna salvatge, pot: 
 
a) Establir-hi limitacions específiques, després d'haver consultat els òrgans gestors 
dels espais, referides a l'època de l'any en què s'admet la circulació, la velocitat 
màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol altra limitació que es consideri 
necessària per a preservar els espais. 
 
b) Prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i pistes forestals, per a 
preservar els valors naturals dels espais afectats, després d'haver consultat els 
ajuntaments respectius. 
 
2. Les limitacions que afectin camins de titularitat dels ens locals situats fora dels 
espais a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser establertes per les entitats locals 
respectives, directament o a requeriment del Departament d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca o del Departament de Governació, després d'haver consultat la comissió 
comarcal corresponent, a què es refereix la disposició addicional tercera. 

 
3. Les funcions de la Comissió es regulen a l’article 13, epígrafs 3 i 4 del Decret 

166/1998, de 8 de juliol: informarà de les prohibicions i limitacions a la circulació 
motoritzada i sobre la proposta d’inventari elaborada pels consells comarcals 
segons l’article 11 del Decret; i podrà informar, a instància del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre l'establiment de circuits, àrees i itineraris 
per a la circulació motoritzada; el catàleg i el calendari de proves  motoritzades de 
competició i sobre altres qüestions relacionades amb la circulació motoritzada al 
medi natural. 
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4. L’article 13.1 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural, segons la redacció donada per l’article únic del Decret 111/2003, 
d’1 d’abril, disposa que en cada comarca es constituirà  una comissió consultiva  de 
l’accés motoritzat al medi natural, formada, entre d’altres, pel president o presidenta 
del consell comarcal, o persona en qui delegui, que serà el president o presidenta 
de la comissió, i un màxim de sis alcaldes o alcaldesses de la comarca designats 
pel consell comarcal corresponent, havent fet la consulta prèvia a les entitats 
municipalistes. 

 
5. Les competències i les funcions atribuïdes per les disposicions vigents al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i als seus òrgans, en tot allò que es 
refereix a l’assignació de representants, competències i funcions en matèria de 
medi natural, s’han d’entendre referides al departament competent en matèria de 
medi ambient i als seus òrgans, d’acord amb l’àmbit competencial reconegut per la 
normativa vigent, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 4/2000, de 26 de 
maig, de mesures fiscals i administratives.  

 
 
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, segons la redacció donada per 
l’article únic del Decret 111/2003, d’1 d’abril, referents a l’existència i la composició 
de les comissions consultives d’accés motoritzat al medi natural. 

 
2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les 
corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en què 
es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot 
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 del Vallès Oriental a la Comissió 

consultiva comarcal de l’accés motoritzat al medi natural els consellers comarcals 
següents: 
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 Senyor Marc Candela Callado 

 Senyor Joan Josep Galiano Peralta 

 Senyor Albert Gil i Gutiérrez 

 Senyor Joan Mora i Alsina 

 Senyor Albert Rovira i Rovira 

 Senyor Marc Uriach i Cortinas 
 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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. 
 
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.  
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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 
 
1. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 conseller comarcal senyor Joan Daví i Mayol 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.” 
 
 

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

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
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“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 va 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 
 
1. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 conseller comarcal senyor Joan Daví i Mayol representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental al Consell Coordinador del Parc Montnegre i el 
Corredor. 
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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.” 
 
 

31. Proposta de nomenament de representant al Consell Directiu del Pla 
Estratègic de Granollers. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 
 
1. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

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 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.” 
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32. Proposta de nomenament de representant al Consell de Formació 
Professional i l’Ocupació de Granollers. 

 
La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 
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 
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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.  

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. 
 

 
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. 101 de 
28 d’abril de 2009. 
 

2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

3. 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 la consellera comarcal senyora Núria Hernández i Gil 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. 



  74 

 
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.” 
 
 

33. Proposta de nomenament de representant a la Federació de les Agrupacions 
de Defensa Forestal del Vallès Oriental. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, 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 465/J/1 de 3 d’octubre 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 
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 
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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 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 Joan Daví i Mayol representant del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental 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.” 
 

 
34. Proposta de nomenament de representants al Consell Esportiu del Vallès 

Oriental. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’article 1 dels Estatuts disposa que el Consell Esportiu del Vallès Oriental és una 

entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i té com a objectiu el 
foment, l’organització i la promoció de l’esport en edat escolar, i conseqüentment, 
de les activitats físiques i esportives adients. Consta inscrita en el Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya des del 13 de novembre 1981. 

 



  76 

2. L’article 1 del Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius, 
els defineix com a agrupacions esportives formades per centres o associacions 
escolars, clubs, associacions o federacions esportius, i entitats municipals de gestió 
esportiva, ajuntaments i consells comarcals que es dediquen al foment, la promoció 
i l'organització de l'activitat esportiva en edat escolar de caràcter no obligatori dins 
un àmbit territorial determinat, d'acord amb els criteris de l'organització territorial de 
Catalunya. 

 
3. L’article 3 del Decret 267/1990, de 8 d’octubre, disposa que els consells esportius 

són entitats privades sense cap finalitat de lucre amb personalitat jurídica i capacitat 
d’obrar per al compliment de les seves funcions i amb les limitacions que 
assenyalen les lleis i les normes vigents aplicables. Per a les seves finalitats, poden 
adquirir béns de tota mena, contractar i obligar-se, subjectes a les responsabilitats 
pròpies. També poden establir convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb 
altres ens públics o privats que tinguin atribuïdes competències o funcions en 
l’àmbit comarcal corresponent. 

 
4. Les funcions dels consells esportius han d’anar encaminades bàsicament al foment 

i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar, i amb aquesta finalitat 
realitzaran les activitats següents, segons el que disposa l’article 4 del Decret 
267/1990, de 8 d’octubre: 

 
a) Coordinar i, si s'escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins 

l'àmbit territorial corresponent. 
b) Col·laborar en l'organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar i 

organitzar-ne les fases prèvies corresponents, d'acord amb les directrius que 
determini la Secretaria General de l'Esport. 

c) Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, i també els clubs, les  escoles 
i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l'activitat esportiva a càrrec 
seu i, si s'escau, col·laborar en la seva execució. 

d) Col·laborar amb l'Escola Catalana de l'Esport i altres organismes competents en 
l'organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l'objecte de cercar 
la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l'esport en edat 
escolar. 

e) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d'impulsar la 
millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial 
corresponent. 

f) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de 
la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres 
entitats públiques o privades competents, d'acord amb els convenis que puguin 
establir-se. 

 
5. L'article 9 dels Estatuts del Consell Esportiu del Vallès Oriental, en relació amb 

l’article 11 del Decret 267/1990, de 8 d’octubre, disposa que l'assemblea general 
del consell esportiu la constituiran les entitats esportives, els centres escolars i les 
institucions públiques que participin en l'activitat esportiva en edat escolar o hi donin 
suport, és a dir, ajuntaments, entitats municipals o consells comarcals, de la manera 
següent: 
 
a) Un representant de cada centre, associació esportiva o escolar i club de la 

comarca o àmbit territorial corresponent que participi en els jocs esportius en 
edat escolar de Catalunya o en les activitats que en aquest camp es duguin a 
terme en el seu àmbit. 
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b) Un representant de cada federació esportiva catalana que participi en 
l'organització dels jocs esportius en edat escolar de la comarca o àmbit territorial 
determinat, corresponent a la seva modalitat esportiva. 

c) Un representant de l'ajuntament o entitat municipal de gestió esportiva de cada 
localitat o zona de competició que col·labori en els jocs esportius en edat 
escolar. 

d) Tres representants del consell comarcal. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9 dels Estatuts del Consell Esportiu del Vallès Oriental. 
 
2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
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 del Vallès Oriental al Consell Esportiu 

del Vallès Oriental els consellers comarcals següents: 
 

- Senyor Pep Mur i Planas 
- Senyor Àlex Sastre i Prieto 
- Senyor Marc Uriach i Cortinas 
 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades i al Consell Esportiu del Vallès 
Oriental, 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.” 
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35. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa Productes de la terra de 

la Diputació de Barcelona. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Xarxa Productes de la terra és una agrupació voluntària d'ens locals d'àmbit 

supramunicipal, sense personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i es constitueix l’1 de juliol de 2010.  
 
La finalitat de la Xarxa Productes de la terra es enfortir el teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de 
Barcelona, estructurant el sistema local de suport per tal que esdevingui mes fort, 
eficient i accessible als seus membres, facilitant la col·laboració entre ells, 
generant sinergies entre les diferents actuacions, permetent dotar de mes valor 
afegit a les mateixes, confeccionant eines i recursos útils per al sector i compartint 
experiències entre els membres de la Xarxa. 
 

2. Els membres de la Xarxa Productes de la terra tenen els drets i obligacions 
següents: 
 

 Drets: 
a) Participar en les convocatòries específiques de finançament que realitzi la 

Diputació de Barcelona en l’àmbit de treball de Xarxa. 
b) Rebre assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona. 
c) Beneficiar-se de les accions executades i coordinades en el marc de la 

Xarxa. 
d) Participar en els òrgans de la Xarxa. 
 

 Obligacions: 
a) Complir les decisions que prenguin els òrgans de la Xarxa. 
b) Participar en el desenvolupament de les activitats de la Xarxa. 
c) Posar a disposició de la Xarxa els productes elaborats per cada membre. 
d) Executar, de forma integral e integradora, actuacions en les línies de treball 

de la Xarxa. 
e) Facilitar a la Xarxa la informació que s’estipuli en relació a les actuacions 

efectuades per cada membre. 
f) Garantir la visualització de la Xarxa en les actuacions que desenvolupi en 

l’àmbit de treball de la Xarxa. 
 
3. El 21 d’abril de 2010, la Comissió de Govern va acordar ratificar el Decret de 

Presidència 17/2010, de 26 de març, en què ens adheríem al protocol general de 
la Xarxa de Productes de la Terra. 
 

4. El 7 de novembre de 2012, la Comissió de Govern va ratificar la modificació del 
Protocol General de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar i l’aprovació del text 
refós del Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial 
de productes alimentaris, locals i de qualitat de la terra i el mar, així com el seu 
annex i el mode d’adhesió a la xarxa, aprovada per la Diputació de Barcelona el 26 
de juliol de 2012.. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de 25 de març de 2010, d’aprovació 

del “Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar”. 
 

2. L’article 3.1 del Protocol general de la Xarxa d’ens locals per al suport al teixit 
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar 
estableix que són membres a més de la Diputació de Barcelona, els ens locals de 
caràcter supramunicipal de la província de Barcelona que tinguin un àmbit territorial 
d’actuació comarcal.  
 
L’article 4.2 estableix que la resta d’ens locals membres de la xarxa designaran 
un/a representant/a polític/a al Comitè director de la Xarxa. 
 

3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

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 Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
 
DECRETO 
 
1. Nomenar la consellera comarcal senyora Núria Hernández i Gil representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa Productes de la terra de la 
Diputació de Barcelona. 

 
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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36. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa LISMIVO del Vallès 

Oriental. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de novembre de 2012, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va 

aprovar el contingut del Protocol general de creació de la Xarxa LISMIVO del 
Vallès Oriental. 
 

2. El 19 de desembre de 2012, la Comissió de Govern va acceptar la totalitat de 
propostes de modificació del redactat del Protocol general de creació de la Xarxa 
LISMIVO del Vallès Oriental, aprovat per la Comissió de Govern, de 21 de 
novembre de 2012, presentades per les entitats membres de la Xarxa LISMIVO. 
 

3. L’objecte d’aquest protocol és la constitució de la Xarxa LISMIVO, amb l’objectiu 
de dotar-la com un instrument per a l’execució d’actuacions conjuntes per al 
foment de la integració de les persones discapacitades. 
 

4. L’objecte principal és la inserció laboral de les persones disminuïdes i per a la seva 
consecució es prioritza l’exercici i compliment d’una sèrie de línies estratègiques, 
que han de servir com a full de ruta per a tots els ens membres. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els acords de la Comissió de Govern del Consell Comarcal, de 21 de novembre de 

2012 i 19 de desembre de 2012, d’aprovació del “Protocol general de creació de la 
Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental”. L’apartat 6 de la Xarxa LISMIVO s’estableix 
que el Plenari de la Xarxa s’integra per un representant de cadascuna de les 
entitats membres. 
 

2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

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. 
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Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi  
 
1. Nomenar la consellera comarcal senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera representant 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental. 
 
2. Notificar aquest acord 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.” 
 
 

37. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa de Serveis Locals 
d’habitatge de la Diputació de Barcelona. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la 

constitució de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com un conjunt de municipis 
empreses municipals i altres estructures locals que presten serveis d’habitatge de 
la província de Barcelona. 
 
Així mateix també va aprovar el protocol de funcionament de la Xarxa de Serveis 
locals d’Habitatge (en endavant XSLH), que estableix els objectius i finalitats de la 
Xarxa, així com el procediment d’adhesió a la mateixa. 
 
L’article 6 de l’esmentat Protocol preveu que podran formar part de la XSLH com a 
membres d’aquesta els municipis i altres ens locals de la província de Barcelona 
que desenvolupen o volen desenvolupar polítiques i serveis vinculats a l’habitatge 
que hagin adoptat el corresponent acord d’adhesió a la XSLH. 
 
Així mateix preveu que podran ser considerats com a membres de la xarxa els 
municipis, les empreses municipals, els consells comarcals, els consorcis 
municipals i altres ens locals.  
 

2. El 18 d’abril de 2012, la Comissió de Govern va acordar: 
 
- Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la 

Diputació de Barcelona. 
 
- Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis Locals 

d’Habitatge establerts en el Protocol de funcionament. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El protocol de funcionament de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge aprovat el 

23 de febrer de 2012 pel Ple de la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 5 de març de 2012. 
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2. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 

en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

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 Dolors Castellà i Puig representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge. 
 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge 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.” 
 
 

38. Proposta de nomenament de representat a la Xarxa Local de Consum de la 
Diputació de Barcelona. 
 

La proposta de Presidència, de 17 de juliol de 2015, és la que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 31 d’octubre de 2012, el Ple de la Diputació de la Diputació de Barcelona va 

acordar la constitució de la Xarxa Local de Consum, com a òrgan de participació 
dels ajuntaments per a dinamitzar i coordinar les polítiques de defensa de les 
persones consumidores i usuàries. 
 

2. La Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària, que té vocació d’estar 
constituïda no només dels municipis sinó de la resta d’ens locals de la província 
que gestionin serveis locals de protecció i defensa del consumidor de la província 
de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que comparteixen iniciatives, 
objectius i mitjans i que reben el suport de la Diputació de Barcelona. 
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3. El 2 de novembre de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6245, es va publicar l’acord de la Generalitat de Catalunya -
GOV/109/2012-, de 30 d’octubre, de delegació de competències en matèria de 
resolució de conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

4. El 16 de novembre de 2012, el president va dictar el Decret número 129/2012 en 
que sol·licitava a la Diputació de Barcelona l’adhesió a la Xarxa Local de Consum, 
aprovada pel Ple de 31 d’octubre de 2012. 
 

5. El 13 de febrer de 2013, la Comissió de Govern va aprovar el contingut i la 
signatura del conveni marc amb la Diputació de Barcelona d’adhesió a la Xarxa 
Local de Consum 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 31 d’octubre de 2012 en què 

aprova la constitució de la Xarxa Local de Consum. 
 

2. L’article 13 del Reglament de la Xarxa Local de Consum disposa que l’Assemblea 
General és l’òrgan superior de decisió de la Xarxa Local de Consum estarà 
formada per tots els ens locals membres que la integren. 
 
L’article 15 també estableix que els ens locals que participin en l’Assemblea 
hauran de notificar a la Secretaria de la Xarxa Local de Consum, amb caràcter 
previ a la celebració, el nom del seu representant i la designació adoptada per 
l’òrgan competent 
 

3. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, 
en endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant 
TRLMRLC, estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a 
regla general, per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple 
quan els vots afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de 
la LBRL i l’article 114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en 
què es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en 
tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva 
aprovació, essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 

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 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 conseller comarcal senyor Marc Uriach i Cortinas representant del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum. 
 

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.” 
 

Vots a favor: per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Dolors Castellà i Puig, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Núria Hernández i Gil, Pep Mur i Planas, Isidre Pineda i Moncusí, 
David Ricart i Miró i Marta Vilaret i Garcia; Per part del Grup Comarcal Federació 
Convergència i Unió, els senyors i les senyores Maria Teresa Bada i Franquet, Maria 
Lluïsa Berdala i Cirera, Joan Daví i Mayol, Ferran Jiménez i Muñoz, Joan Mora i 
Alsina, Marc Uriach i Cortinas i Jordi Xena i Ibáñez. 
 
Vots en contra: per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, els senyors i les senyores Mireia Dionisio i Calé, Carles 
Fernández i Pérez, Marialluïsa Ferré i García, José Orive Vélez, Arnau Ramírez i 
Carner, Ignasi Simón i Ortoll i Susanna Villa i Puig; Per part del Grup Comarcal del 
Partit Popular, la senyora Susana Calvo i Casadesús; Per part del Grup Comarcal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, la senyora Ángeles María Menchen i Gallardo.  
 
Abstencions: per part del Grup Comarcal Iniciativa de Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, els senyors Jordi Manils i Tavío, Daniel Martín i Oller i 
José Alexander Vega i Sabugueiro; per part del Grup Comarcal Candidatura d'Unitat 
Popular, les senyores Carme Guillamon i Villalba i Alexandra Redondo i Ibáñez. 
 
El senyor president  
 
Molt bé, doncs queda aprovada per 15 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions. 
 
El Ple aprova les propostes de la 9 a la 38 per 15 vots a favor, 9 en contra i 5 
abstencions. 
 
El senyor president  
 
Molt bé, doncs, hem arribat a l’últim punt de l’ordre del dia, per tant, aixequem la 
sessió, però sabeu que ara a continuació tenim el ple extraordinari per a l’aprovació 
d’aquest crèdit i mentrestant entre ple i ple, ara us repartirem a cada conseller 
comarcal el pin, el distintiu del Consell Comarcal que no vàrem podem fer l’altre dia en 
el passat ple i ara el repartirem. Moltes gràcies. 
 
S’aixeca la sessió a les dotze hores i cinquanta-quatre 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      David Ricart i Miró 
Secretari accidental     President 


