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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2019 
 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 17 d’octubre de 2019, a les 10 hores i es reuneix al 
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària i 
urgent de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la 
seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor  
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i 
senyors: Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro 
i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés (ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-
AM), Pilar Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé 
Rodríguez (PSC-CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz 
(ERC-AM), Jonatan Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni 
García i Acero (ERC-AM), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco Javier 
Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma (PSC-
CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric 
Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador 
(PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus 
Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i 
Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan 
Luís Ruiz López (PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque 
(ERC-AM), Oscar Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan 
Subirats i Humet (ECG), Gemma Tarafa i Orpinell (ECG), Josep Tarín i Canales 
(JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM) i Alfredo Vega López (PSC-CP). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, el tresorer, senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis 
de Secretaria, adjunt a la Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Ruben Arenas i García (ERC-AM), 
Celestino Corbacho Chaves (Cs), Xavier García Albiol (PP), Adrián Hernández 
Moyano (Cs), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), Salvador Tovar Funes (Cs) i Lluís 
Tejedor Fabregat (Cs). 
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=291 
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la 
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del 
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:  
 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA de la convocatòria i celebració de la sessió 
extraordinària i urgent. 
 

2.- DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ presentada pels grups polítics Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Junts per Catalunya, “de resposta a la 
sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació”. 
 

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria i celebració de la sessió 
extraordinària i urgent. 
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=560 

 

El Ple acorda la ratificació de la urgència, per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (14), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Tot per 
Terrassa (1) i el vot en contra del Grup polític Partit Popular (1), sent el resultat 
definitiu de 42 vots a favor  1 vot en contra. 
 

Finalitzada la votació s’incorpora a la sessió el diputat senyor Rubèn Guijarro Palma 
(PSC-CP). 
 

2.- Debat i votació de la moció presentada pels grups polítics Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Junts per Catalunya, “de resposta 
a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació”. 
 

“MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER 
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES 

CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ 
 

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar 
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa han estat condemnats amb 
penes de presó i Meritxell Borràs i Carles Mundó condemnats per desobediència. 
Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i 
clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això 
que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no 
han comès cap delicte. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=560
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Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels 
drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades 
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens 
han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments 
en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la 
pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur 
lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la 
independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de 
l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. 
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar 
el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el 
dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que 
treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap 
sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho 
fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de 
resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i 
perseguides. 
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva 
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via 
dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el 
grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una 
resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol 
Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. 
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint 
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o 
totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència 
i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, 
malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets 
polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. 
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, 
democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat 
que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta 
tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les 
persones que hi vivim. 
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents 
acords: 
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Primer. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem 
en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que 
representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 
 
Segon. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir 
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de 
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a 
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta 
data. 
 
Tercer. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-
lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica 
i pacífica. 
 
Quart. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista 
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que 
les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen 
construir. 
 
Cinquè. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones 
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les 
decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 
 
Sisè. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a 
representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets 
polítics i la llibertat. 
 
Setè. Mostrar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a totes les mobilitzacions de 
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i 
convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor 
dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President 
de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. 
 
Vuitè. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir 
els drets i les llibertats de tota la ciutadania de la demarcació de Barcelona, la defensa 
del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la 
separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. 
 
Novè. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, 
a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
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La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=590 

 
A continuació intervé la presidenta del Grup Junts per Catalunya (JUNTS), senyora 
Munté  
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=882 

 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC-AM), senyor Guiteras. 
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=1115 

 
A continuació intervé la portaveu del Grup Tot per Terrassa (TxT), senyora Melgares,  
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=1290 

 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular (PP), senyor Gracia. 
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=1508 

 
A continuació intervé el portaveu del Grup En Comú Guanyem (ECG), senyor 
Fornés. 
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=1591 

 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (PSC-CP), senyora Díaz. 
 

HASH del video:”/EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019101701?ts=1817 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria, amb els vots favorables dels diputats i 
diputades assistents dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (15) i Junts per Catalunya (7), el vot en contra del Grups polítics  Partit dels 
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Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15) i Partit Popular (1) i l’abstenció 
dels Grups polítics En Comú Guanyem (5) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat 
definitiu de 22 vots a favor, 16 vots en contra i 6 abstencions. 
 
Finalitzada la votació, la presidenta, senyora Marin (PSC-CP), diu: Doncs quedaria 
aprovada la moció. Tot i que abans d’aixecar la sessió també manifestar, per part 
d’aquesta presidència, que malgrat la seva aprovació, com a Diputació no farem res, 
cap acció que sigui contrària a la llei.  
 
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:   /EillzGCgp8FZa4To8/z1/XUdYfI4Jx8dGM7Bgs+Hvw=  

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió essent 
les 10 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per 
la secretària que en dona fe.  
 
 


