PROPOSTA D’ACORD DE PLE
«Assumpte: Prendre coneixement del traspàs del regidor Josep Maria Bayarri Lorente i
remissió a la Junta electoral central de la petició d'expedició de la credencial de regidor al senyor
Adrià Arnau Giménez
Núm. Expedient: 1015-0538/2020
Antecedents
1. El 2 d'abril de 2020 va traspassar el regidor Josep Maria Bayarri Lorente.
2. El 23 d'abril de 2020 va tenir entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament un escrit de la
senyora Marion Luba-Looij (registre d'entrada núm. E/1612-2020), en què comunicava la seva
renúncia voluntària a ésser proclamada regidora electe de l'Ajuntament d'Olivella.
3. El següent candidat de la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya-candidatura de
progrés (PSC-CP) a la circumscripció electoral d'Olivella és el senyor Adrià Arnau Giménez.
Fonaments de dret
1. L'article 182.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
estableix que en cas de mort d'un regidor «l'escó s'atribueix al candidat o, si s'escau, al
suplent de la mateixa llista que correspongui, tenint en compte el seu ordre de col·locació».
2. L'article 9.2 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre) preveu com a causa de la pèrdua de la
condició de regidor la mort.
3. L'apartat primer de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central,
sobre subtitució de càrrecs representatius locals, disposa que:
«Sustitución mediante candidatos siguientes o suplentes:
1. Cuando se presente escrito de renuncia o se produzca el fallecimiento u otro
supuesto de pérdida del cargo de concejal, alcalde pedáneo, consejero comarcal o de
otro cargo representativo local, el Pleno de la entidad local de la que forme parte
tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la
Junta Electoral de Zona, durante el período de mandato de la misma, en orden a las
elecciones locales, y a la Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de
aquélla, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre de la persona a la que,
a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.
2. En el supuesto de que la persona llamada a cubrir la vacante, renuncie a su vez a
ser proclamado electo, habrá asimismo de remitirse a la Junta Electoral competente el
escrito de renuncia presentado para su toma de conocimiento por ésta y proceder en
consecuencia. [...]».
ACORDS,
PRIMER. PRENDRE CONEIXEMENT del traspàs del regidor Josep Maria Bayarri Lorente, i maifestar
el condol d'aquesta corporació a la seva família i amistats.
SEGON. PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia voluntària presentada per la candidata Marion
Luba-Looij a ésser proclamada regidora electe d'aquest Ajuntament.
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TERCER. REMETRE aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que emeti la credencial a la
persona a qui correspon per ordre numèric de la llista de la candidatura del Partit dels Socialistes
de Catalunya-candidatura de progrés (PSC-CP) a la circumscripció electoral d'Olivella, que és el
senyor Adrià Arnau Giménez.
QUART. NOTIFICAR aquest acord al senyor Adrià Arnau Giménez.

Peus recurs
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