MERCÈ CONESA
PRESIDENTA
TERRASSA, 1968

CURRICULUM VITAE

A

Programa de Lideratge i Gestió pública IESE 2009-2010.
Programa de Lideratge i Innovació de Polítiques públiques ESADE 1999.
Màster en Dret i Gestió Pública Universitat Pompeu Fabra 1994.
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona 1992.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

L

Presidenta del Port de Barcelona des del 3 de juliol de 2018.
Presidenta de la Diputació de Barcelona des del 15 de juliol de 2015 al 29 de
juny de 2018.
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès del 28 de desembre del 2010 al 7 de juny de
2018.
Vicepresidenta 2a de la Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les persones
des de febrer de 2011 al 14 de juliol de 2015.
Tinenta d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de
l’any 2003 fins l’any 2010.
Tinenta d’alcalde d’Igualtat i Polítiques Socials a l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès 1999-2003.
Consellera del Consell Comarcal del Vallès Occidental 1999-2003.
Professora de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona 19941999.
Tècnica superior de la Direcció General d’Administració Local, Generalitat de
Catalunya 1996-1999.

RETRIBUCIÓ

Ó

De conformitat amb el que preveu l'art. 20. Tres de la Llei 6/2018, de 3 de juliol,
de pressupostos generals de l'Estat per a 2018, la Secretaria d'Estat de
Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda, ha establert mitjançant
Resolució -P.P. Ordre HAP / 1335/2012, de 14 de juny, BOE 21/06 / 2012l'actualització retributiva aplicable als President i Presidentes de les autoritats
portuàries.
En compliment de la mateixa, amb efectes de 01/01/2018, la retribució total de
135.368,18 € estarà conformada pels següents conceptes: Retribució bàsica
anual de 83.807,64 € pagadors en dotze mensualitats més dues pagues
extraordinàries; i la retribució variable d'24.541,26 € i "ad personam" de
27.019,28 € distribuïdes en 12 mensualitats.
Aquests conceptes han d'incloure qualsevol retribució en espècie i les
percepcions que poguessin derivar-se de l'assistència a qualsevol Consell
d'Administració de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2015, reguladora
de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Ports de l'Estat.- Madrid, 21 de desembre de 2018.
(N / REF: 1469-1418; 2391/17)

