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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN 
FUNCIONS, 

DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2019 
 
A la ciutat de Barcelona, el 8 de juliol de 2019, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern en funcions de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència del seu president en funcions, senyor Marc Castells i Berzosa 
(CiU), i amb l’assistència de la vicepresidenta segona en funcions, senyora Laura 
Martínez i Portell (CiU), vicepresident tercer en funcions, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresident quart en funcions, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), 
vicepresidenta cinquena en funcions, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els 
diputats i diputades en funcions, amb dret a vot, que s’esmenten a continuació: senyor 
Isaac Albert i Agut (ERC-AM), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU) senyors 
Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), i els diputats i diputada en funcions, amb 
veu però sense vot, senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner 
(Cs) i senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa). 
 
Hi assisteix també la diputada en funcions, senyora Maria Rovira i Torrens (CUP-PA). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás, i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer en funcions, senyor Dionís Guiteras i 
Rubio (ERC-AM), les diputades en funcions, senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU) i 
Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i els diputats en funcions, senyors Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU) i el diputat en funcions, senyor 
Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Oberta la sessió pel senyor president en funcions, es procedeix a l’examen de l’únic 
assumpte contemplat a l’Ordre del Dia,  que es transcriu a continuació: 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de juny de 2019.- Pel 
senyor president en funcions, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
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sessió ordinària del dia 20 de juny de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president en funcions aixeca la 
sessió, essent les 11 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada 
per aquest i per la secretària que en dona fe. 
 


