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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE JUNY DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 25 de juny de 2018, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor, Marc
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM),
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació, senyores i senyors: Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Isaac Albert i Agut
(ERC-AM), Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSCCP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy
del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i
Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i
Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM),
Miguel Angel Ibáñez Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller
(ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi
Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell
(CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon
Mut i Bosque (ERC-AM), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens
i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera
Macia (PP), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA),
Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges
(CiU), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència les diputades senyores Laura Pérez i Castaño (ENTESA) i
Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA)
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat de l’únic assumpte de l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
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ÚNIC.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa prendre en consideració la
renúncia presentada per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès al càrrec de
Presidenta de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el seu escrit de
renúncia de data 18 de juny de 2018; declarar, en conseqüència, vacant la
Presidència de la Diputació de Barcelona, així com acordar la convocatòria i
celebració d’un Ple extraordinari, amb un únic punt de l’Ordre del dia referent
a l’elecció, proclamació i presa de possessió d’un nou President o Presidenta,
de conformitat amb el que disposa l’article 207 paràgraf segon i tercer in fine
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Regim electoral general i
l’article 60.4 i 5 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

Dictamen de la Presidència de data 20 de juny de 2018, pel qual es proposa
prendre en consideració la renúncia presentada per l’Excma. Sra. Mercè Conesa
i Pagès al càrrec de Presidenta de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el seu
escrit de renúncia de data 18 de juny de 2018; declarar, en conseqüència, vacant
la Presidència de la Diputació de Barcelona, així com acordar la convocatòria i
celebració d’un Ple extraordinari, amb un únic punt de l’Ordre del dia referent a
l’elecció, proclamació i presa de possessió d’un nou President o Presidenta, de
conformitat amb el que disposa l’article 207 paràgraf segon i tercer in fine de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Regim electoral general i l’article 60.4 i 5
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
“Vist l’escrit presentat, en data 18 de juny de 2018, en el Registre General de la
Diputació de Barcelona i inscrit amb el núm. 1800016120, per l’Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, presidenta d’aquesta corporació per la federació de Convergència i
Unió –segons resolució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa de data 25 de juny
de 2015–, en què renuncia expressament al seu càrrec de presidenta de la Diputació
de Barcelona, amb efectes del dia 25 de juny de 2018, data de la celebració del Ple
extraordinari convocat per prendre en consideració la referida renúncia.
Atès que la Junta Electoral Central en acords, entre altres, de 25 de març de 1980 i 19
de febrer de 1988, ha assenyalat que la renúncia al càrrec de presidenta no comporta
necessàriament, per si mateixa, la renúncia al càrrec de diputada.
Atès que produïda la renúncia de la presidència per qualsevol causa establerta en
l’article 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
s’haurà d’elegir un nou president o presidenta en la forma establerta en l’article 207 de
la mateixa Llei orgànica i l’article 60.4 i 5 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals (ROF).
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Vist que l’article 60.5 del ROF estableix expressament que, vacant la presidència per
renúncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l’elecció d’un nou president o
presidenta se celebrarà amb els requisits establerts en la legislació electoral, en el
termini dels 10 dies següents a l’acceptació de la renúncia per part del Ple.
Atès que per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015, i parcialment modificat pel Ple en sessions
ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017, es va acordar, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, que els membres electes que
no exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre
indemnitzacions per l’assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment, en les quanties econòmiques brutes aprovades pel mateix
Ple, amb l’única limitació que el nombre d’indemnitzacions per assistència efectiva a
les sessions de les comissions informatives i de seguiment serà, com a màxim, de
dues al mes.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, amb efectes del dia
25 de juny de 2018, data de la celebració del Ple convocat per a tal finalitat.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT que queda vacant la Presidència de la
Diputació de Barcelona, per renúncia de la seva titular, per la qual cosa s’haurà de
convocar i celebrar un Ple extraordinari, dins dels 10 dies hàbils següents a la presa
en consideració d’aquest acord per part del Ple corporatiu, de conformitat amb el que
disposa l’article 207, paràgrafs segon i tercer in fine de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, i l’article 60.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
continua com a diputada d’aquesta corporació, deixant sense efecte l’exercici del
càrrec de presidenta amb dedicació exclusiva i tenint dret a percebre les
indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple en la quantia
aprovada per aquest òrgan col·legiat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 i
parcialment modificada pel Ple en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de
juliol de 2017.
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Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, al vicepresident primer, al portaveu del
grup polític de Convergència i Unió i als portaveus de la resta de grups polítics, als
efectes del seu coneixement general.
Cinquè. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern a Barcelona.”
I el Ple en resta assabentat.
Tot seguit intervenen l’Excma. Sra. Mercè Conesa (CiU) i els senyors Joaquim Duran
(CUP-PA), Manuel Reyes (PP), Miguel Angel Ibañez (C’s), Arnau Funes (Entesa),
senyora Pilar Díaz (PSC-CP), senyors Jordi Fàbrega (ERC-AM) i Joan Carles García
Cañizares (CiU) i novament la senyora Conesa, intervencions totes que es troben
recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:” YVwGVWqGm7wQgIsr1uuhAoVUfoJ2tglueTZPo7Nje6s="
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_BARP0800000B0/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062501?lang=c
a-ES&ts=115

Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: YVwGVWqGm7wQgIsr1uuhAoVUfoJ2tglueTZPo7Nje6s=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 12 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.
Vist i Plau
La presidenta,

