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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2010. 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 14 d’octubre de 2010, 
a les 19.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel 
Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els 
Regidors:  
 

1 Sr. José María Acosta Fajardo,  
2 Sr. Lluís Inglada Jané,  
3 Sr. Avelino Menéndez Suárez,  
4 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,  
5 Sr. Salvador Solé Alegret,  
6 Sr. Jorge Santalla Montes, 
7 Sra. Esmeralda Sala Martínez,  
8 Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto. 
9 Sra. Catalina Pérez Garcia. 

 
Es troba absent el Sr. Luis F. Suárez López, havent escusat la seva absència per motius laborals. 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
  

ÚNIC.- TOMAR CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA SRA. MARIA CONCEPCIÓ 
RIBOSA COCINERO COMO  REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS C/10/224. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TOMAR CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA SRA. MARIA CONCEPCIÓ RIBOSA 
COCINERO COMO  REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS C/10/224. 
 
En fecha 8 de octubre de 2010, con registro de entrada núm. 3968 tuvo entrada en esta 
Corporación escrito de renuncia validamente firmado de la Sra. Maria Concepció Ribosa Cocinero, 
con DNI n.º 77781634-G como Regidora de esta Corporación, adscrita al grupo Convergència i 
Unió. 
 
Visto el art. 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
establece que “El Regidor perderá la condición como tal [...] Por renuncia, que deberá hacerse 
efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.” 
 
Atendiendo la regulación del art. 40.4 del ROF 2568/1986 de 28 de noviembre, que establece que 
el Pleno de la Corporación deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días 
siguientes a la presentación de la renuncia del Alcalde. Por aplicación analógica se debe respetar el 
plazo y el acuerdo de conocimiento que no de votación, pues nos encontramos ante un derecho 
fundamental de naturaleza política y renunciable, (art. 23 Constitución Española). 
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Por todo esto, se solicita al Pleno: 
 
 
PRIMERO.- Que el Pleno tome conocimiento de la renuncia de la Sra. Maria Concepció Ribosa 
Cocinero como Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
 
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las credenciales 
del Sr. Joan Coll Molero, siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones 
municipales formando parte del partido político Convergència i Unió para que pueda tomar 
posesión de su cargo. 
 
TERCERO.- Cumplido lo anterior que se proceda a cubrir la vacante en la forma establecida por la 
legislación de régimen electoral. 
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Maria Concepció Ribosa Cocinero. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Joan Coll Molero 
 
Intervencions: 
 
Sra. Ribosa: exposa textualment: 
 
“Ara sí que ha arribat l’hora del comiat. 
 
L’altra dia ja vaig exposar que marxava per motius estrictament familiars i pel fet de considerar 
que en aquests moments difícils la regidoria d’Hisenda s’ha de portar amb molta cura i, també tal 
com vaig comentar, actualment la meva família em necessita i aferrar-me a la cadira sense estar al 
100%, no seria just per ningú. 
 
De tots aquests anys em vull quedar amb tot el que he après i amb els moments bons que hem 
passat, que n’hi ha hagut molts. 
 
Quan fa quasi 4 anys van formar l’equip de govern de l’ajuntament, ho vam fer carregats d’il·lusió, 
projectes i ganes de fer coses, però la situació real ha fet que hàgim hagut de tocar de peus a terra 
i suposo que a mi m’ha tocat la part més desagradable, la de frenar, controlar i conscienciar, però 
crec que tots heu estat molt receptius i heu fet el que heu pogut per controlar i redreçar les 
despeses. 
Continueu així. 
 
Voldria agrair l’ajuda rebuda de tots i cada un dels treballadors de l’ajuntament però molt 
especialment del secretari Joan Manel. Es fantàstic.  I de les “meves nenes” la Bea i la Rocio. Unes 
treballadores incansables, fermes, responsables i millors persones. 
 
Voldria demanar al grup del PSC una oposició positiva, responsable i d’ajuda i comprensió al Joan 
Coll i a tots els demés. 
 
A tot l’equip de govern i molt especialment al meu grup de CiU i encara més especialment a la 
Nuri, la meva jefa, dir-vos que ha estat un plaer haver treballat amb vosaltres. M’he sentit molt a 
gust, i en els problemes familiars més difícils, que n’hi han hagut uns quants, m’he sentit recolzada 
en tot moment, i això no ho oblidaré mai. 
Gràcies!. 
 
Al Joan Coll dir-li que sé que ho farà molt be… Es una persona molt capacitada i sé que estarà 
sobradament a l’alçada. 
 
Voldria acabar però, amb una petició als tres grups: PSC, ICV i CiU. Malgrat els entrebancs no 
perdeu la il·lusió per continuar treballant per Banyeres i apliqueu el sentit comú per superar las 
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dificultats per sobre dels interessos de partit. 
 
I per últim, disculpar-me si alguna vegada no ho he fet prou be o si he ofès al algú, no ha estat en 
cap cas la meva intenció. I vull que sapigueu que tots em teniu a la vostra disposició per qualsevol 
cosa que necessiteu”. 
 
  
Aplaudiments a la Sala. 
 
Sra. Alcaldessa: la Sra. Conxita ha complert els objectius sobradament, ha estat una excel·lent 
Regidora d’Hisenda, em sap greu que marxi però sabem tots que ho fa per motius familiars. Ha 
sabut transmetre la necessitat de contenció de la despesa, donada la crisis econòmica actual, en 
benefici de la Hisenda Municipal. Recordarem els anys que has passat aquí.  
 
Sr. Inglada: moltes gràcies Conxita, ha estat molt meritori el teu sacrifici, en nom del nostre grup 
gràcies perquè has treballat molt per tot el poble. 
 
Sr. Menéndez: nos alegramos haber compartido estos años en la gestión del municipio, te has 
dedicado y has trabajado para los demás y esto se ha de reconocer. 
 

 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 19. 15 hores, donant fe 
de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 14 d’octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset       Joan Manel Ferrera 
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès   Secretari 
 


