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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE JUNY DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de juny de 2018, a les 9 hores i 40 minuts, es
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
extraordinària, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del vicepresident primer i
president en funcions, Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), i amb l’assistència
dels diputats i diputades següents: senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Isaac
Albert i Agut (ERC-AM), senyores Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat
Ballarín i Espuña (PSC-CP), Meritxell Budó i Pla (CiU), senyors Jesús Calderer i Palau
(CiU), Marc Castells i Berzosa (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyores Mercè
Conesa i Pagès (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i
Romero (PSC-CP), senyors Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega
i Colomer (ERC-AM), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel
Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), senyora Rosa Funtané i Vilà
(ERC-AM), senyors Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares
(CiU), senyora Isabel García i Ripoll (ENTESA), senyors 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), senyora Núria Marín i Martínez (PSC-CP), senyor Jordi Martí i Galbis
(CiU), senyores Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell
(CiU), senyors Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), JosepRamon Mut i Bosque (ERC-AM), senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), senyor Juan
José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), senyora Sònia Recasens i Alsina (CiU), senyors
Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles
Rodríguez i Herencia (ENTESA), senyora Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), senyor
Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), senyora Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), i senyors
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 assisteix, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luís MartínezAlonso Camps.
Excusen la seva absència el diputat senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM) i les
diputades senyores Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Laura Pérez i
Castaño (ENTESA) i Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA).
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="
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El president en funcions, senyor Dionís Guiteras Rubio, inicia la sessió plenària
extraordinària saludant i donant la benvinguda els assistents a la sessió, autoritats,
diputats i diputades, convidats etc. I a continuació diu: S’inicia la sessió extraordinària
del Ple de la Diputació de Barcelona, per a l’elecció d’un nou president o presidenta,
atès que el passat dia 25 de juny, d’aquest any 2018, aquest Ple va prendre en
consideració la renúncia de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès del seu càrrec de
presidenta de la Diputació, com a conseqüència del seu nomenament com presidenta
del Port de Barcelona; restant, a aquests efectes, vacant la presidència d’aquesta
corporació local, d’acord amb el que disposa l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de
24 de maig, del Règim electoral general i l’article 60.5 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.
En tal sentit, prego a la Secretaria General que, atès que s’ha comprovat l’existència
del quòrum mínim necessari per a la celebració d’aquest Ple extraordinari, ja que es
troben presents més de la meitat del nombre legal dels membres d’aquesta corporació,
procedeixi a donar lectura a les normes jurídiques que regulen aquest acte.
Per part de la Secretaria General es dona lectura dels articles 60. 1 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 entitats locals i de l’article 207, apartats segon i
tercer “in fine” de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general,
dient:
La regulació és la següent: L’article 60, paràgraf primer, del Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, diu:
“L’elecció i destitució del president de la Diputació es regeix pel que es disposa a la
legislació electoral, sense perjudici de l’aplicació de les normes relatives al règim de
sessions plenàries de la Diputació”
L’article 60, paràgraf cinquè, d’aquest Reglament estableix:
“Vacant la Presidència per renúncia del seu titular la sessió extraordinària per a
l’elecció d’un nou president es celebrarà, amb els requisits establerts en la legislació
electoral, dins dels deu dies següents a l’acceptació de la renúncia pel Ple”.
Finalment, l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general, literalment disposa:
“Segon.- per a l’elecció del president, el candidat o candidata ha d’obtenir majoria
absoluta del nombre legal de membres en la primera votació i la majoria simple, en
la segona”.
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“Tercer.- poden ser candidats al càrrec de president o presidenta qualsevol dels
diputats o diputades provincials”.
A continuació pren novament la paraula el president en funcions per indicar quin
serà el sistema d’elecció de la Presidència de la Diputació de Barcelona, i diu:
-

En primer lloc, podran ser candidats o candidates a la Presidència qualsevol dels
diputats i diputades que constitueixen legalment la corporació.

-

En segon lloc, per aquesta Presidencia es preguntarà Grup per Grup si presenten
o no presenten candidatura.

-

En tercer lloc, es procedirà a la votació del president o presidenta, d’entre el
candidat o candidats que es presentin. En aquest cas, si un dels candidats obté la
majoria absoluta en primera votació, serà proclamat president o presidenta de la
Diputació de Barcelona, per a la qual cosa s’exigeix que votin a favor d’aquesta
candidatura com a mínim 26 membres dels 51 que de dret constitueixen el Ple de
la Diputació de Barcelona.

-

En cas que cap dels candidats obtingui la majoria absoluta del nombre legal de
membres, es procedirà a una segona votació. En aquest cas serà suficient, per a
ser proclamat president o presidenta de la Diputació, que un dels candidats
obtingui el quòrum de majoria simple. En cas d’empat de vots entre els candidats,
es procedirà a una tercera votació, i si novament persisteix l’empat, serà proclamat
president o presidenta de la Diputació de Barcelona, el candidat del Grup polític
que tingui major nombre de diputats i diputades, en aquest cas del Grup de
Convergència i Unió.

-

A continuació es procedirà a la proclamació dels candidats i candidates per a
l’elecció de la Presidència de la Diputació de Barcelona.

-

A aquests efectes podran ser candidats o candidates a la Presidència de la
Diputació tots els diputats o diputades, d’acord amb el que disposa l’article 207 de
la Llei orgànica del Règim electoral general.

Per tant, procediré a demanar a cadascun dels Grups polítics, si presenten candidat o
candidata a la Presidència.
A continuació el president en funcions, senyor Guiteras, es dirigeix als portaveus dels
Grups polítics i els pregunta si presenten candidat o candidata a la Presidència, i diu:
Senyora Maria Rovira i Torrens, del Grup Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(CUP-PA), tenen algun candidat o candidata?
I la senyora Rovira (CUP-poble Actiu) diu: No.
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Senyor Salvador Tovar Funes, del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s),
tenen algún candidat o candidata?
I el senyor Tovar (C’s) diu: El Grupo de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), no
presentará candidato a la Presidencia de la Diputació de Barcelona.
Senyor Ramon Riera Macia, del Grup Partit Popular (PP), tenen algun candidat o
candidata?
I el senyor Riera (PP) diu: El Grup Popular no presentarà candidatura.
Senyor Arnau Funes Romero, del Grup Coalición Electoral Entesa (ENTESA), tenen
algun candidat o candidata?
I el senyor Funes (Entesa) diu: No, l’Entesa no presenta candidat.
Senyora Pilar Diaz Romero, del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés (PSC-CP), tenen algun candidat o candidata?
I la senyora Diaz (PSC-CP) diu: El Grup Socialista a la Diputació no presenta candidat
o candidata a la Presidència.
Senyor Jordi Fàbrega i Colomer, del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC-AM), tenen algun candidat o candidata?
I el senyor Fàbrega (ERC-AM) diu: El Grup Esquerra Republicana de Catalunya no
presenta candidat o candidata.
Senyor Joan Carles García i Cañizares, del Grup Convergència i Unió (CiU), tenen
algun candidat o candidata?
I el senyor García Cañizares (CiU) diu: Sí, nosaltres presentem com a candidat en
Marc Castells.
A continuació, torna a prendre la paraula el president en funcions, senyor Guiteras, qui
diu: Vist el que han manifestat els diferents Grups és candidat a la Presidència de la
Diputació de Barcelona el senyor Marc Castells i Berzosa.
Per part de la Secretaria General s’informa de les normes per a la votació, dient: En
aquest moment es procedirà a la votació per a l’elecció del president o presidenta de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb les normes següents:
-

El sistema de votació elegit, com en supòsits anteriors, és el sistema de votació
secreta.
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-

A aquests efectes, tots els diputats i diputades presents tenen un sobre i un
paper en blanc per tal que procedeixin a escriure el nom del candidat al qual
voten.

-

En el cas d’haver-hi un sol candidat, podran escriure en la papereta el nom del
candidat o la paraula “sí”, i es computarà com a vot a favor del candidat.

-

S’admet la possibilitat de lliurar la papereta en blanc i, en aquest cas, és
computarà com a tal vot en blanc.

-

En cas que la papereta tingués alguna esmena, raspadura, tatxadura o es
donés el vot a favor d’una persona diferent al candidat, o qualsevol altra
circumstància, que causés legalment dubtes racionals sobre el sentit del vot, es
computaran com a vots nuls.

-

Per part de la Secretaria general es cridarà individualment cada un dels
diputats o diputades presents, per ordre dels Grups polítics, els quals es
dirigiran a la mesa presidencial i introduiràn la seva votació a la urna.

-

Votarà, en últim lloc, qui presideix aquest Ple.

-

En el cas d’haver-hi un sol candidat, podran escriure en la papereta el nom del
candidat o la paraula “sí”, que es computaran com a vots a favor del candidat.
En cas contrari, en la papereta hauran d’escriure la paraula “no”.

La Secretaria General indica que s’inicia l’elecció i que és cridarà individualment tots
els diputats i diputades presents a la sessió, en l’ordre següent, els quals s’apropen a
la taula presidencial per poder exercir el seu dret a vot i, en tal sentit, diu:
1. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut.
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola.
3. Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llordà.
4. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña.
5. Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau.
7. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa.
8. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.
9. Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
10. Il·lma. Sra. Pilar Diaz Romero.
11. Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo.
12. Il·lma. Sra. Ana María del Puy Del Frago Barés.
13. Il·lma. Sra. Teresa María Fandos i Payà.
14. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer.
15. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté.
16. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero.
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17. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila.
18. Il·lm. Sr. Antonio García i Acero.
19. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
20. Il·lma. Sra. Isabel Garcia i Ripoll.
21. Il·lm. Sr. Miguel González Monforte.
22. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol.
23. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibañez Giner.
24. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras.
25. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Estellé.
26. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González.
27. Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
28. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbís,
29. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez.
30. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell.
31. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo.
32. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia.
33. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
34. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil.
35. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges.
36. Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina.
37. Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba.
38. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López.
39. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macía.
40. Il·lm. Sr. Carlos Rodríguez Herencia.
41. Sra. Maria Rovira i Torrens.
42. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella.
43. Sra. Laia Sabater i Díaz.
44. Il·lm. Sr. Lluis Tomás Moreno.
45. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes.
46. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
En el moment de la votació es trobava absent el diputat senyor Salom (CiU), el qual,
amb posterioritat es va incorporar a la sessió.
El president en funcions, senyor Guiteras, diu: Un cop finalitzada la votació
passarem a fer l’escrutini dels vots emesos pels diputats i diputades presents.
Finalitzat l’escrutini, el senyor Guiteras diu: De la lectura de l’escrutini tenim:
-

Vots emesos: 46
Vots en blanc: 7
Vots nuls: 3
Vots en contra: 3
Vots a la candidatura: 33
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HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=19

Per tant, queda proclamat president de la Diputació de Barcelona, per haver
obtingut la majoria absoluta de vots del nombre legal de membres d’aquesta
corporació, l’Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa.
El president electe, senyor Castells, s’aixeca i s’apropa a la taula on està situat el llibre
de la Constitució, el de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la medalla i la vara.
El president en funcions, senyor Guiteras, es dirigeix al president electe i diu:
IL·LM. SR. MARC CASTELLS I BERZOSA, ACCEPTEU EL CÀRREC DE
PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ?.
L’interessat respon:
SI, ACCEPTO.
A continuació, el president en funcions formula al president electe el jurament o
promesa del càrrec, d’acord amb l’establert en l’article primer del Reial Decret 707/79,
de 5 d’abril i diu:
Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de president de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i
fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?
El president electe, senyor Castells, respon:
Ho prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al poble de Catalunya, i per
l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.
A continuació, el vicepresident primer, senyor Donís Guiteras i Rubio, que ha presidit
fins a aquest moment la sessió Plenària, lliura a l’Excm. president de la Diputació,
senyor Marc Castells i Berzosa, els atributs del seu càrrec, consistents en una vara i
un cordó amb medalla.
Per últim, el senyor Guiteras abandona el seient de la Presidència, que és ocupat pel
nou president.
Seguidament el nou president de la Diputació de Barcelona diu les seves primeres
paraules, agraint a tots els que han fet possible la seva elecció i, a continuació dona la
paraula als representants dels diferents Grups polítics.
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Intervé, a continuació, el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=1856
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

Pren la paraula tot seguit el president del Grup Ciutadans-Partido de la
Ciudadania, senyor Ibáñez.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=2175
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

Correspon el torn de paraula al president del Grup Partit Popular, senyor Reyes.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=2330
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=2482
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

Al llarg de la intervenció del senyor Funes s’incorpora a la sessió el diputat senyor
Salom (CiU).
Pren la paraula tot seguit la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=3219
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

Correspon l’ús de la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=3219
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

I, finalment, intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=4127
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="
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I, novament, pren la paraula el nou president de la Diputació de Barcelona, Excm.
Sr. Marc Castells per fer el seu discurs d’investidura.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018062801?ts=4475
HASH del video:”vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI="

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: vufJRzFBGo9+LTS6l+gieDmRmeV3cfAZ1qbz6XRyPEI=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 11 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

