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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015, 
NÚM.12 

 
Data i hora d'inici: dia 2 de setembre de 2015 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: dia 2 de setembre de 2015 a les 20.45 hores 

Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

RELACIÓ D'ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 

Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
 

Regidors/es 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  

Sra. Núria Reynés i Molist 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  

Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León  
Sr. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 

Sra. Anna Roca i Querol 
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà 

Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
 

Excusen la seva absència 
Sra. Mireia Cañas i Soler 

 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 
QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 27 

DE SETEMBRE DE 2015 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb 

l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la 

sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
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PREVI.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que, les sessions 
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent, hauran de ser 

ratificades pel Ple. 
 
La urgència esta motivada pel fet que el punt inclòs a l'ordre del dia,  s’ha d’aprovar 

seguint les indicacions del calendari electoral, impedint això la convocatòria d'un ple 
extraordinari respectant els terminis legals de notificació.  

 
Sotmès a votació, la urgència de la sessió, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 
assistents acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió 

plenària.  
 

 
1. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 

QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 27 DE 
SETEMBRE DE 2015 

 
Resultant que per Reial Decret 174/2015, de 3 d’agost, es va efectuar la convocatòria 
d'Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 27 de setembre de 2015, i 

de conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, que regula la designació per sorteig dels Presidents Vocals i Suplents de les 

Meses electorals, s’ha de procedir a la designació per sorteig públic entre la totalitat de 
les persones incloses a la llista d’electors del cens electoral.  

 

Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de 

Zona, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran 
les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la 

convocatòria. 
 
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de Manresa de 6 d’Agost de 2015, pel qual 

s’acorda, la delegació en els secretaris dels ajuntaments de la supervisió del sorteig i 
posterior signatura de les notificacions dels nomenaments. 

 
Vist que per a la celebració del sorteig s’utilitzarà un programa informàtic d’extracció 
de components de les meses electorals, proporcionat per l’Oficina del Cens Electoral i 

elaborat per l’INE, el qual compleix els requisits exigits en la normativa per a la 
designació dels components de les meses electorals. 

 
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada 
per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les 

persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de 
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cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar del 
títol de Batxiller o FP-II i, subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent. 

 
Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (Acord de 9 de 
febrer de 2.000), que la designació dels membres  que han de formar part de les 

meses electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic, 
 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Procedir, en presència dels assistents, a realitzar el sorteig públic amb 

l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral, així com a dos 
suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions al Parlament de 
Catalunya que tindran lloc el dia 27 de setembre de 2015, prèvia determinació de les 

persones que poden concórrer al sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 de Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 

 
SEGON.- Comissionar, el funcionari de la Corporació Lluís Clopés Solà present a la 
sessió, per a iniciar el procés informàtic per a la designació dels components de les 

meses electorals que s’han de formar per a la celebració de les Eleccions al Parlament 
de Catalunya a celebrar el dia 27 de setembre de 2015. 

 
TERCER.- Incorporar el resultat del sorteig a l’expedient, mitjançant les llistes 
impreses degudament diligenciades per la Secretària accidental de la Corporació. 

 
QUART.- Notificar la designació com a presidents, vocals i suplents de les meses 

electorals, als interessats, en el termini de tres dies. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords i el resultat del sorteig a la Junta Electoral 

de Zona. 
 

 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 

acta. En dono fe. 
 
 

 
 
 


