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EDICTE
de 3 de desembre de 2010, pel qual es fan públics els resultats corresponents
a la proclamació d’electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de
Barcelona.
De conformitat amb el que disposa l’article 108.6 de la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, es fa saber que els resultats obtinguts a la
circumscripció de Barcelona són els següents:
Nombre d’electors censats: 4.003.751
Nombre de votants: 2.357.263
Nombre de vots en blanc: 68.241
Nombre de vots nuls: 14.857
Nombre de vots a favor de candidatures: 2.274.165
Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:
CONVerGÈNCiA i UNiÓ
Vuit-cents seixanta-dues mil deu (862.010)
PArTiT DeLs sOCiALisTes De CATALUNYA (PsC-PsOe)
Quatre-cents quaranta-nou mil cinc-cents quaranta-nou (449.549)
PARTIT POPULAR
Tres-cents un mil quatre-cents quaranta (301.440)
iNiCiATiVA Per CATALUNYA VerDs-esQUerrA UNiDA i ALTerNATIVA
Cent noranta-tres mil cinc-cents quaranta-cinc (193.545)
esQUerrA rePUBLiCANA De CATALUNYA
Cent quaranta-vuit mil nou-cents setanta-tres (148.973)
CiUTADANs-PArTiDO De LA CiUDADANÍA
Vuitanta-nou mil nou-cents noranta (89.990)
sOLiDAriTAT CATALANA Per LA iNDePeNDÈNCiA
setanta-dues mil sis-cents noranta-tres (72.693)
PLATAFOrmA Per CATALUNYA
Cinquanta-set mil tres-cents vuitanta-un (57.381)
reAGrUPAmeNT iNDePeNDeNTisTA
Vint-i-tres mil cent vuitanta-cinc (23.185)
esCONs eN BLANC-CiUDADANOs eN BLANCO
Catorze mil cent vuitanta-cinc (14.185)
eLs VerDs-GrUP VerD eUrOPeU
Dotze mil vuitanta-set (12.087)
PACmA (PArTiT ANTiTAUrÍ CONTrA eL mALTrACTAmeNT ANimAL)ANimALisTA
Onze mil cinc-cents noranta-tres (11.593)
DES DE BAIX
Cinc mil sis-cents tretze (5.613)
PirATes De CATALUNYA
Cinc mil un (5.001)
UNiÓN, PrOGresO Y DemOCrACiA
Quatre mil sis-cents trenta-quatre (4.634)
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COOrDiNADOrA reUseNCA iNDePeNDeNT
Quatre mil quatre-cents vint-i-cinc (4.425)
PArTiDO De LOs PeNsiONisTAs eN ACCiON
Dues mil cinc-cents vuit (2.508)
PArTiT COmUNisTA DeL POBLe De CATALUNYA
Dues mil dues-cents seixanta-dues (2.262)
ALTerNATiVA De GOVerN
Dues mil dues-cents vuit (2.208)
POr UN mUNDO mÁs JUsTO
mil set-cents setanta-quatre (1.774)
FAmiLiA i ViDA
mil sis-cents vint-i-quatre (1.624)
PArTiDO OBrerO sOCiALisTA iNTerNACiONALisTA
mil tres-cents noranta-nou (1.399)
FALANGe esPAÑOLA De LAs J.O.N.s.
mil dues-cents cinquanta (1.250)
PArTiT rePUBLiCÀ D`esQUerrA-iZQUierDA rePUBLiCANA
mil cent un (1.101)
PArTiDO CAsTeLLANO
mil seixanta-sis (1.066)
PArTiT HUmANisTA
Vuit-cents cinquanta-sis (856)
UNiFiCACiÓN COmUNisTA De esPAÑA
set-cents vint-i-sis (726)
GeNT NOsTrA
Cinc-cents noranta-set (597)
mOVimieNTO sOCiAL rePUBLiCANO
Quatre-cents noranta (490)
D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, es proclamen electes els
candidats següents, fent constar que, d’acord amb el que establex l’article 48.1 i 2
de la LOreG es té per presentada la renúncia del candidat número 1 pel Partit dels
socialistes de Catalunya (PsC-PsOe) (PsC), senyor José montilla Aguilera i en
conseqüència es proclama electe, la candidata senyora Judit Carreras Tort. Aixi
mateix es té per presentada la renúncia del candidat núm. 2 per esquerra republicana de Catalunya (esquerra), senyor ernest Benach i Pascual i en conseqüència
es proclama electe, el candidat senyor Pere Aragonès i Garcia.
(1) Artur mas i Gavarró (CiU)
(2) Joana Ortega i Alemany (CiU)
(3) Felip Puig i Godes (CiU)
(4) meritxell Borràs i solé (CiU)
(5) ramon espadaler i Parcerisas (CiU)
(6) Oriol Pujol i Ferrusola (CiU)
(7) Antoni Castellà i Clavé (CiU)
(8) Lluís recoder i miralles (CiU)
(9) irene rigau i Oliver (CiU)
(10) Neus munté i Fernàndez (CiU)
(11) Lluís Corominas i Díaz (CiU)

Administració de justícia
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5774 – 14.12.2010

91037

(12) Núria de Gispert i Català (CiU)
(13) Francesc Homs i molist (CiU)
(14) Antoni Fernàndez i Teixidó (CiU)
(15) Cristina iniesta i Blasco (CiU)
(16) Josep rull i Andreu (CiU)
(17) Josep maria Vila d`Abadal i serra (CiU)
(18) Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (CiU)
(19) maria Glòria renom i Vallbona (CiU)
(20) marta Llorens i Garcia (CiU)
(21) Jordi Turull i Negre (CiU)
(22) Joan recasens i Guinot (CiU)
(23) David Bonvehí i Torras (CiU)
(24) Anna Figueras i ibáñez (CiU)
(25) montserrat ribera i Puig (CiU)
(26) Joan morell i Comas (CiU)
(27) Assumpció Laïlla i Jou (CiU)
(28) Jordi Cuminal i roquet (CiU)
(29) Pere regull i riba (CiU)
(30) m.mercè Jou i Torras (CiU)
(31) Gerard m. Figueras i Albà (CiU)
(32) Dolors Gordi i Julià (CiU)
(33) Francesc Bragulat i Bosom (CiU)
(34) maria senserrich i Guitart (CiU)
(35) roger montañola i Busquets (CiU)
(36) montserrat Tura Camafreita (PsC)
(37) Celestino Corbacho Chaves (PsC)
(38) Laia Bonet rull (PsC)
(39) miquel iceta Llorens (PsC)
(40) manuela de madre Ortega (PsC)
(41) ernest maragall mira (PsC)
(42) rocio martínez-sampere rodrigo (PsC)
(43) Jaume Collboni Cuadrado (PsC)
(44) eva maria Granados Galiano (PsC)
(45) Joan Ferran serafini (PsC)
(46) Higini Clotas Cierco (PsC)
(47) Consol Prados martinez (PsC)
(48) Daniel Font Cardona (PsC)
(49) montserat Capdevila Tatché (PsC)
(50) Jordi Terrades santacreu (PsC)
(51) Caterina mieras Barceló (PsC)
(52) roberto edgardo Labandera Ganachipi (PsC)
(53) Judit Carreras Tort (PsC)
(54) Alicia sánchez-Camacho Pérez (P.P.)
(55) Jordi Cornet i serra (P.P.)
(56) maria de los Llanos de Luna Tobarra (P.P.)
(57) Pere Calbó i roca (P.P.)
(58) maría José García Cuevas (P.P.)
(59) mª Dolors montserrat i Culleré (P.P.)
(60) Josep Llobet Navarro (P.P.)
(61) eva García rodríguez (P.P.)
(62) José Antonio Coto roquet (P.P.)
(63) Pedro Chumillas Zurilla (P.P.)
(64) rafael López rueda (P.P.)
(65) santiago rodríguez serra (P.P.)
(66) Joan Herrera Torres (iCV-eUiA)
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(67) Dolors Camats Luis (iCV-eUiA)
(68) Jordi miralles Conte (iCV-eUiA)
(69) Jaume Bosch mestres (iCV-eUiA)
(70) Laia Ortiz Castellví (iCV-eUiA)
(71) Laura massana mas (iCV-eUiA)
(72) salvador milà solsona (iCV-eUiA)
(73) mercè Civit illa (iCV-eUiA)
(74) Joan Puigcercós i Boixassa (esquerra)
(75) Anna simó i Castelló (esquerra)
(76) Laura Vilagrà i Pons (esquerra)
(77) Oriol Amorós i march (esquerra)
(78) marc sanglas i Alcantarilla (esquerra)
(79) Pere Aragonès i Garcia (esquerra)
(80) Albert rivera Diaz (C`s)
(81) mª del Carmen de rivera Pla (C`s)
(82) Jordi Cañas Perez (C`s)
(83) Joan Laporta i estruch (si)
(84) Alfons López i Tena (si)
(85) Uriel Bertran i Arrué (si)
De conformitat amb allò que disposa l’últim paràgraf de l’apartat cinquè de
l’article 108 de la LOreG, es fa constar que contra l’acte d’escrutini general no
s’ha presentat cap reclamació ni protesta pels representants de les candidatures
acreditades davant aquesta Junta.
Contra l’acord d’aquesta Junta, de Proclamació d’Electes al Parlament de Catalunya
2010, segons allò que estableixen els articles 109 i següents de la LOreG, es podrà
interposar durant els tres dies següents a l’acte de Proclamació d’electes, recurs
contenciós electoral davant aquesta Junta.
Barcelona, 3 de desembre de 2010
La secretària de la Junta Electoral Provincial, signatura il·legible
(10.343.015)
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