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ACTA DE LA SESSIÓ
CONSTITUTIVA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el dia 11 de juliol de 2019, a les 12 hores es reuneixen al Saló
de Sessions, sota la presidència de la Mesa d’Edat, integrada per l’Excm. Sr. Celestino
Corbacho Chaves (Cs), diputat electe de major edat, i per la Il·lma. Sra. Maria
Sayavera Seuba (ERC-AM), diputada electa de menor edat, els diputats i les diputades
electes senyores i senyors: Ruben Arenas Garcia (ERC-AM), Josep Arimany Manso
(JUNTS), Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro Ramos (ERC-AM), Montserrat
Benedi Altes (ERC-AM), Mireia Besora Sans (ERC-AM), Jaume Collboni Cuadrado
(PSC-CP), Pilar Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé
Rodríguez (PSC-CP), Jordi Fàbrega Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernández Díaz
(ERC-AM), Jonatan Fornés Martínez (ECG), Carmela Fortuny Camarena (JUNTS),
Rosa Funtané Vilà (ERC-AM), Antoni Garcia Acero (ERC-AM), Xavier García Albiol
(PP), Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), Francisco Javier Gomar Martín (PSCCP), Daniel Gracia Alvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma (PSC-CP), Dionís Guiteras
Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol Lladó Esteller (ERC-AM),
Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Núria Marín Martínez (PSC-CP), Ferran
Mascarell Canalda (JUNTS), Lluïsa Melgares Aguirre (TxT), Eva Maria Menor
Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSCCP), Neus Munté Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut Bosque (ERC-AM), Núria
Parlon Gil (PSC-CP), Laura Pérez Castañó (ECG), Pere Pons Vendrell (JUNTS), Martí
Pujol Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella (PSCCP), Olga Serra Luque (ERC-AM), Oscar Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez
(PSC-CP), Joan Subirats Humet (ECG), Gemma Tarafa Orpinell (ECG), Josep Tarín
Canales (JUNTS), Francesc Teixidó 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.
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La secretària general, senyora Mahillo, obre la sessió donant la benvinguda a les
persones presents a la sessió.
Tot seguit per part de la Secretaria General s’indica que es procedirà a la constitució
de la nova corporació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els resultats obtinguts
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en les darreres eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019 i d’acord amb les
certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de Barcelona.
S’informa als assistents, als efectes legals oportuns, que la sessió s’emet en directe i
serà gravada.
En primer lloc, d’acord amb el que disposa l’article 207.1 de la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, es procedeix a la constitució de la Mesa d’edat,
integrada, respectivament, pels diputats electes, de major i menor edat presents en
aquest acte, i actuant com a secretària la secretària general de la corporació, senyora
Petra Mahillo García.
La Mesa d’Edat queda constituïda per l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves,
diputat electe, de major edat, qui actuarà de president de la Mesa i per la Il·lma. Sra.
Maria Sayavera i Seuba, diputada electa de menor edat, qui actuarà com a membre
de la Mesa.
El president de la Mesa dona lectura a la fórmula de jurament següent:
"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya."
A continuació, la secretària general demana la presència de la Il·lma. Senyora Maria
Sayavera i Seuba. Igualment fa promesa del càrrec d’acord amb la fórmula
anteriorment senyalada, que llegeix el president de la Mesa:
"Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?"
La Il·lma. Senyora Sayavera contesa: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal, així com
prometo treballar per assolir la república catalana, per l’absolució de les persones
preses polítiques i pel retorn de les exiliades.”
Tot seguit, el president de la Mesa d’Edat declara que aquesta queda constituïda i
indica el següent:
“Atès que ja s’ha constituït la Mesa d’edat, d’acord amb l’article 207.1 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Atès que tots els membres electes han presentat les declaracions de béns i drets
patrimonials i sobre causes de possibles incompatibilitats i d’activitats que els
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proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, legalment exigides a l’article
75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’article
163.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, tal i com ha
estat acreditat per part de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.
Atès que s’han comprovat les credencials dels membres electes, atorgades per les
catorze juntes electorals de zona de Barcelona.
A continuació, la Secretaria de la Diputació de Barcelona, anomenarà les diputades i
els diputats electes, per ordre de col·locació dels partits polítics, coalicions o
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta diputació, en base a
les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona.
Concretament, es procedirà a anomenar-los, per ordre de major a menor número de
membres, representants de cadascuna de les diferents entitats polítiques amb
representació en aquesta corporació.
A aquests efectes, per part de cadascun de les diputades o diputats, es procedirà, des
dels seus seients, a realitzar jurament o promesa del càrrec de diputada o diputat.
A continuació, el president de la Mesa d’Edat, l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves,
adreça unes paraules a les persones que assisteixen a la sessió.
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Tot seguit indica que segueix ara amb l’establert a l’Ordre del Dia i, a tal efecte,
assenyala que ell llegirà la fórmula de jurament o promesa i que la Secretaria de la
Diputació de Barcelona anirà cridant els diputats i diputades electes, per tal que facin
la promesa o jurament del càrrec.
I diu:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de diputada o diputat, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.”
A continuació la Secretaria General anomena les diputades i diputats electes, els quals
fan promesa o jurament dels seus càrrecs.
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En acabar, el president de la Mesa d’Edat diu:
Queda legalment constituïda la nova corporació de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb les normes que regula l’article 207.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general i article 57 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
Per tant, queda constituïda la nova corporació.
El president de la Mesa d’Edat diu:
“A continuació es procedirà a l’elecció de la presidenta o president de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 207.2 de la Llei orgànica del règim
electoral general i els acords de la Junta Electoral Central de dates 2 de juliol de 1995,
24 de maig i 3 de juny de 1999 i 13 de juny de 2019.
En primer lloc, es procedirà a la proclamació dels candidats o candidates a la
presidència de la Diputació de Barcelona.
Per tant, pregunto als representants de cadascuna de les entitats polítiques que han
obtingut representació, si accepten o no presentar candidatura a la Presidència de la
Diputació de Barcelona, per ordre de menor a major representació en la corporació.
Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre, diputada del Partit “Tot per Terrassa”,
presenteu candidatura?
La Il·lma. Sra. Melgares diu: No.
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, , diputat del “Partit Popular” (PP), presenteu candidat a
la Presidència de la Diputació de Barcelona?
L’Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez manifesta: Sí, que presentem candidat a la
Presidència, el Xavier García Albiol.
Il·lm. Sr. Luis Tejedor, diputat del Partit polític “Ciutadans- Partido de la Ciudadanía”
(Cs), presenteu candidat a la Presidència de la Diputació de Barcelona?
L’Il·lm. Sr. Tejedor manifesta que el Partit “Ciutadans- Partido de la Ciudadanía” (Cs),
presenta candidat a la Presidència de la Diputació de Barcelona en la persona del
diputat Salvador Tovar.
Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño, diputada per la coalició electoral “En Comú
Guanyem” (ECG), presenteu candidat o candidata a la presidència de la Diputació de
Barcelona?
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L’Il·lm. Sr. Joan Subirats i Humet diu: Sí, presentem Laura Pérez.
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, diputat per la coalició electoral “Junts per
Catalunya - Junts”, presenteu candidat o candidata a la Presidència de la Diputació de
Barcelona?.
L’Il·lm. Sr. Garcia i Cañizares manifesta: No, Junts per Catalunya – Junts, no presenta
candidat ni candidata.
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, diputat per la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM), presenteu candidat o
candidata a la Presidència de la Diputació de Barcelona?
L’Il·lm. Sr. Mut manifesta: Sí, els republicans presentem candidat. Presentem el senyor
Guiteras.
Il·lma. Sra. Pilar Díaz i Romero, diputada per la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)”, presenteu candidata o
candidat a la Presidència de la Diputació de Barcelona?
La Il·lma. Sra. Diaz manifesta: Sí, el Grup Socialista presenta la senyora Núria Marín
Martínez com a candidata a la Presidència de la Diputació de Barcelona.
A continuació el president de la Mesa d’Edat, Excm. Sr. Corbacho, diu: Per tant, són
candidates i candidats a la Presidència de la Diputació de Barcelona les diputades i
diputats següents:
Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez (PSC-CP)
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM)
Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño (ECG)
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes (Cs)
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol (PP)
Indica que a continuació es procedirà a la votació per a l’elecció de la presidenta o
president de la Diputació, mitjançant votació secreta, d’acord amb les normes
següents:
Totes les diputades i diputats presents tenen dos sobres i dos paperetes en blanc,
perquè escriguin el nom i cognoms de qualsevol de les candidates o candidats abans
assenyalats.
Només pot donar-se el vot a una de les candidates o candidats proclamats.
S’admet la possibilitat de lliurar la papereta en blanc. En aquest cas, es computarà
com a vot en blanc.
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Les paperetes que continguin noms o referències diferents als noms i cognoms de
qualsevol de les candidates o candidats proclamats per a l’elecció de la presidenta o
president de la Diputació de Barcelona, es computaran com a vots nuls.
Les paperetes s’introduiran en el sobre.
La Secretaria General anomenarà individualment a cadascun de les diputades o
diputats presents, de major a menor representació a la corporació, els quals es
dirigiran a la mesa presidencial i introduiran el seu sobre a l’urna.
Votaran, en darrer lloc, els membres de la Mesa d’Edat.
Si algun dels candidats o candidates a la Presidència d’aquesta corporació obtingués
la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta corporació, és a dir, que
obtingués, com a mínim, 26 vots al seu favor, serà proclamat presidenta o president de
la Diputació de Barcelona.
En el cas que cap dels candidats no obtingui la majoria absoluta del nombre legal de
membres, és a dir, com a mínim 26 vots al seu favor, es procedirà a una segona
votació, per a la qual cosa, els diputats i diputades faran servir el segon sobre i la
segona papereta en blanc que tenen.
En aquest cas, serà suficient per a la proclamació de la presidenta o president la
majoria simple dels vots emesos.
Per a això, es procedirà novament a la crida dels diputats i diputades per part de la
Secretaria General, que procediran novament a introduir el segon sobre a l’urna;
procedint-se, a continuació, a l’escrutini dels vots emesos i aplicant les mateixes regles
respecte dels vots en blanc i vots nuls.
En aquest sentit, d’acord amb el que disposa la Junta Electoral Central en els acords
de 2 de juliol de 1995; de 24 de maig i 3 de juny de 1999 i 13 de juny de 2019, es
proclamarà president o presidenta de la Diputació de Barcelona aquell o aquella dels
candidats o candidates que hagi obtingut major nombre de vots dels diputats o
diputades presents.
En el cas que dos o més candidats obtinguin el mateix nombre de vots, es proclamarà
president o presidenta el candidat de l’entitat política que més llocs de diputats
provincials hagi obtingut.
En el cas que dos entitats polítiques hagin obtingut el mateix nombre de diputats
provincials, s’atribuirà la Presidència al candidat de l’entitat política que més vots hagi
obtingut a la província de Barcelona.
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En aquest sentit, es recorda que el nombre de vots obtinguts per la coalició electoral
“Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) és de
628.633 i el nombre de vots de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM) és de 569.065, segons dades del Ministeri de
l’interior.
Per part de la Secretaria General es procedeix a demanar el vots dels senyors i
senyores diputats i diputades.
HASH del video:”Vyjd4/tyvNKcSi3u12AFW8p8hC5QwLfXBcGcwpwbWAE=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019071101?ts=1684

El president de la Mesa d’Edat, Excm. Sr. Corbacho, procedeix a l’escrutini dels vots
emesos per les diputades i els diputats presents per a l’elecció de la presidència. El
membre de menor edat de la Mesa, Il·lma. Sra. Sayavera, obre l’urna, extreu els vots
emesos i llegeix el contingut de les paperetes en veu alta.
Realitzat l’escrutini dels vots el resultat és el següent:
Vots escrutats: 51
Vots en blanc: 0
Vots nuls: 0
Vots a favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez: 23
Vots a favor de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio: 17
Vots a favor de la Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño: 5
Vots a favor de l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes: 4
Vots a favor de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol: 2
El president de la Mesa, Excm. Sr. Corbacho indica que en no haver obtingut cap dels
candidats presentats la majoria absoluta, es passarà a la segona votació.
Per part de la Secretaria General es procedeix, novament, a demanar el vots dels
senyors i senyores diputats i diputades.
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El president de la Mesa d’Edat, Excm. Sr. Corbacho, procedeix a l’escrutini dels vots
emesos per les diputades i els diputats presents per a l’elecció de la Presidència. El
membre de menor edat de la Mesa, Il·lma. Sra. Sayavera, obre l’urna, extreu els vots
emesos i llegeix el contingut de les paperetes en veu alta.
Realitzat l’escrutini dels vots el resultat és el següent:
Vots escrutats: 51
Vots escrutats: 51
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Vots en blanc: 0
Vots nuls: 0
Vots a favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez: 23 vots.
Vots a favor de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio: 17 vots.
Vots a favor de la Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño: 5 vots.
Vots a favor de l’Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes: 4 vots.
Vots a favor de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol: 2 vots.
El president de la Mesa d’Edat, Excm. Sr. Corbacho, indica que en haver obtingut
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez la majoria simple dels vots en aquesta segona
votació, queda proclamada presidenta de la Diputació de Barcelona
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A continuació, el president de la Mesa d’Edat demana a l’Excma. Sra. Núria Marín
Martínez que s’apropi al costat de la taula presidencial als efectes de la seva presa de
possessió com a titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
I diu: Excma. Sra. Núria Marín Martínez accepta el càrrec de presidenta de la
Diputació de Barcelona, per al qual ha estat nomenada per voluntat d’aquesta.”
La Sra. Marín respon: Sí, accepto.
Tot seguit fa la promesa del càrrec i diu: “Prometo per la meva consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de presidenta de la Diputació de
Barcelona, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.”
A continuació el president de la Mesa d’Edat lliura a la nova presidenta de la Diputació
de Barcelona els atributs del càrrec.
Els membres de la Mesa d’edat ocupen els seus seients i la nova presidenta diu:
S’obrirà un torn de paraula d’aquelles diputades o diputats que representin les
diferents entitats polítiques que han obtingut representació en aquesta corporació, amb
la finalitat que aquests, si ho desitgen, puguin dirigir unes paraules als assistents.
Diu que donarà la paraula per ordre invers al nombre de representants; començant per
la llista de l’entitat política que tingui menys representació i finalitzarà per aquella que
tingui major representació
Intervenen a continuació els representants de les diferents formacions polítiques:
Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre, del Partit polític Tot per Terrassa
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, del Partit Popular

Àrea de Presidència
Secretaria General

Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, del Partit Polític Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía
Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño, de la coalició En Comú Guanyem
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, de la coalició Junts per Catalunya - Junts
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, de la coalició Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, de la coalició Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés
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Finalitzades les intervencions dels representants de tots els Grups amb representació
a la Diputació de Barcelona, intervé la nova presidenta.
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Finalitzat el seu discurs, l’Excma. Sra. Marín, aixeca la sessió, essent les 14 hores i 30
minuts.
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: Vyjd4/tyvNKcSi3u12AFW8p8hC5QwLfXBcGcwpwbWAE=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

