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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 7 DE GENER DE 2021

El dia 7 de gener de 2021, a les 12 hores es reuneix, en sessió plenària extraordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva
presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSCCP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol
Lladó i Esteller (ERC-AM), Aïda Llauradò i Álvarez (ECG), Manuel Enric Llorca Ibáñez
(PSC-CP), Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP),
Annabel Moreno i Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i
Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño
(ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz
López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM),
Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez
(PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc
Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i
Alfredo Vega López (PSC-CP).
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo
García.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria-Adjunt a la
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
Atesa la dificultat per garantir les distàncies interpersonals disposades per la normativa
aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de forma presencial, la sessió es
celebra a distància i per mitjans electrònics, de conformitat amb el que preveu l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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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 de l’únic assumpte inclòs a l’Ordre del Dia de la
sessió, que es transcriu a continuació:
HASH del video:”PtYq7fR19vp/IxD78Z9+Y3evh0MppZUMKYGOXJvMocg=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021010701?ts=4911

DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ presentada pel Grup polític Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, “per
reafirmar la lluita contra la corrupció i la defensa de la integritat de la Diputació
de Barcelona”.
“Tenint en compte les diferents investigacions judicials i policials que hi ha obertes en
el sí de la institució de la Diputació de Barcelona, així com les relatives a diferents
membres electes que en formen part, es fa imprescindible enfortir el marc d’integritat i
de qualitat institucional de la mateixa. Això significa, a la pràctica, realitzar un exercici
de revisió dels instruments amb els quals ens dotem per tal de retre comptes des del
punt de vista de la integritat pública i establir les màximes garanties per combatre la
corrupció. Significa revisar i reforçar les mesures aprovades a la institució amb la
finalitat d’incrementar, si s’escau, i garantir, el grau d’autoexigència que s’espera de
forma ordinària dels representants electes en termes de rendició de comptes. I
també, especialment, davant de casos en què existeixen sospites o indicis de males
pràctiques o pràctiques poc ètiques en el sí de l’exercici de les responsabilitats dels
membres que configuren la institució, siguin en l’exercici com a electes de la
Diputació o de qualsevol altre ens.
En aquest sentit, en les darreres setmanes s’han intensificat les informacions
relatives a les investigacions que s’estan portant a terme al Consell Esportiu de
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest fet exigeix, en tant que l’alcaldia de l’Hospitalet de
Llobregat recau en la mateixa persona que presideix la institució de la Diputació de
Barcelona, un debat específic com el que estem propiciant avui, amb la finalitat de
revisar a fons les mesures que tenim contemplades en l’àmbit del bon govern i la
integritat institucional. Per respecte al conjunt de la ciutadania, i també al conjunt de
representants del plenari d’aquesta institució. Aquest exercici creiem que és
indispensable portar-lo a terme, de forma paral·lela als paràmetres i principis ètics
des dels quals persona, a títol individual, i cada formació política, desenvolupa les
seves responsabilitats. Des del nostre punt de vista, tot i respectant la presumpció
d’innocència, les informacions aparegudes són prou rellevants com per exigir
responsabilitats al màxim nivell. No volem realitzar un judici paral·lel. La nostra tasca
és vetllar per la qualitat democràtica de la institució. Ho demanem avui en aquest
debat com ho hem demanat en diverses ocasions en el marc de la junta de portaveus
al respecte d’altres casos amb persones electes implicades, com succeeix amb la
causa relacionada amb Relacions Internacionals.
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En relació als aspectes més formals vinculats a la Diputació de Barcelona, ens
reafirmem en la necessitat de realitzar un esforç sincer de revisió dels mecanismes i
procediments que tenim establerts en els àmbits de la transparència i bon govern, per
reforçar-los. Creiem que cal portar a terme una revisió del Codi de bon govern i
qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, i del Codi de conducta dels càrrecs
electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, i avaluar els
mecanismes que se’n deriven, per tal d’activar totes les eines que estiguin al nostre
abast en les finalitats detallades fins aquí.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Condemnar la manca de transparència en la informació que s’ha donat per
part de la Presidència de la Diputació de Barcelona en relació a les investigacions
judicials i policials que estan afectant a la institució vinculades al cas del Consell
Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON. Constatar que el govern de la Diputació de Barcelona no ha tingut una
actitud satisfactòria a l’hora de retre comptes davant els episodis que han afectat la
institució com són les investigacions que s’estan portant a terme per presumptes
pràctiques de corrupció en els casos del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
o de relacions internacionals
TERCER. Condemnar la corrupció en totes les seves expressions, i reafirmar-nos en
la necessitat que les administracions públiques i els governs siguin exemplars en
totes les seves conductes, decisions i procediments que executen.
QUART. Iniciar el procediment de revisió del Codi de bon govern i qualitat
institucional de la Diputació de Barcelona i el Codi de conducta dels càrrecs electes i
del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de
reforçar totes les mesures necessàries, i incorporar-ne de noves, per preservar la
integritat pública de la institució i els membres que en formen part.”
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, senyor Guiteras, la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa,
senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu del Grup En
Comú Guanyem, senyor Fornés, la presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora
Munté, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, senyora Díaz, la presidenta, senyora Marin i, novament el senyor Guiteras
(ERC-AM), la senyora Melgares (TxT), el senyor Tovar (Cs), el senyor Fornés (ECG),
la senyora Munté (JUNTS), la senyora Díaz (PSC-CP) i per cloure el debat el senyor
Guiteras (ERC-AM). El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària
disponible a

Àrea de Presidència
Secretaria General

HASH del video:”PtYq7fR19vp/IxD78Z9+Y3evh0MppZUMKYGOXJvMocg=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021010701?ts=488

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i les diputades
assistents dels Grups polítics següents: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (16), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Tot per Terrassa (1), el vot
en contra dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (16) i Junts per Catalunya (7) i l’abstenció dels Grups polítics En Comú
Guanyem (5) i Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 21 vots a favor, 23 vots en
contra i 7 abstencions.
Finalitzada la votació, intervé la presidenta, senyora Marin (PSC-CP). La intervenció es
troba recollida a la gravació de la sessió disponible a:
HASH del video:”PtYq7fR19vp/IxD78Z9+Y3evh0MppZUMKYGOXJvMocg=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021010701?ts=3978

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: PtYq7fR19vp/IxD78Z9+Y3evh0MppZUMKYGOXJvMocg=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 13 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

