Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria
Tema: Ple Extraordinari de 21 d’octubre de 2019
Expedient: PLN/2019/15

Acta de la Sessió Extraordinària del Ple de 18 de setembre de
2019 núm. 14
Identificació de la sessió
✓
✓
✓
✓

Número: PLN/2019/15
Caràcter: Ordinari.
Data: 21 d’octubre de 2019.
Horari: De les 20:32 del dia 21 d’octubre de 2019 a les 20:38 hores del dia 21
d’octubre de 2019.
✓ Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Assistents
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià
Senyora gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi Marsinyach i Homs, de Junts Per Moià
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià
Secretari de la Corporació
Senyor Joaquim Rosell i López
Interventor
Senyor Lluis Solé i Díez.

Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel
Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i
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publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant
d’aquesta Acta a tots els efectes legals.

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 Generals
Fets
Vist que per Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre es va efectuar la dissolució
del Congres de los Diputats y del Senat y la convocatòria d’eleccions generals que
tindran lloc el dia 10 de novembre de 2019, 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.
Vista la instrucció 8/2019, de 25 de setembre que permet realitzar el sorteig entre
15 y el 23 de octubre.
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 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.
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.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels tretze assistents dels
tretze regidors que en formen el ple,
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Acorda
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 els
corresponents suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions
Generals que tindran lloc el dia 10 de novembre de 2019, 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 Generals a
celebrar el dia 10 de novembre de 2019.
Tercer. Incorporar el resultat del sorteig a l’expedient, mitjançant les llistes impreses
degudament diligenciades pel Secretari 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.
A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta.
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