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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 20 DE GENER DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2/21 
Caràcter: extraordinari urgent 
Data: 20/01/2021 
Horari: de 9,00 a 9,15 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Elena Llauradó Pomar, alcaldessa 
Sr. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
Excusen la seva assistència la Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, la Sra. Ester Pons Esquerda, el Sr. Mario 
Flix Prats, i la Sra. Mònica Duaigües Reig.  
  
Ordre del dia: 
 
I.- Ratificació urgència convocatòria sessió plenària  
II.- Designació, mitjançant sorteig, membres mesa electoral – Eleccions Parlament de Catalunya 2021  

 
Desenvolupament de la sessió 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple extraordinari urgent i seguidament sotmet a la consideració del Ple el 
primer punt de l’ordre del dia. 

I. RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA 
La senyora alcaldessa exposa que, prèviament a tractar l'ordre del dia previst es aquest Ple extraordinari 
urgent, es proposa la ratificació de la urgència de la convocatòria d'aquesta sessió plenària, la celebració de la 
qual ha vingut motivada pel fet que cal realitzar el sorteig per a l’elecció dels membres de la mesa electoral del 
municipi de la Granadella per a les eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 14 de febrer de 2021.    
Per això, es proposa que es ratifiqui la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. La proposta presentada 
s'aprova per unanimitat dels assistents, que son tres dels set regidors i regidores que componen el nombre 
legal de membres de la Corporació. 
 
II. DESIGNACIÓ, MITJANÇANT SORTEIG, MEMBRES MESA ELECTORAL – ELECCIONS PARLAMENT DE 
CATALUNYA 2021  

 La senyora alcaldessa fa una explicació de la proposta presentada.  
 
Seguidament els membres de la Corporació assistents al Ple procedeixen a efectuar el sorteig, d’acord amb 
l’establert a la vigent Llei orgànica del règim electoral general, per a seleccionar els membres de la mesa 
electoral del municipi de la Granadella, mitjançant l’aplicació proporcionada a l’Ajuntament a través de 
l’Oficina del Cens Electoral de Lleida, restant designats per a formar part de la mesa electoral els electors 
següents:  
 
President/a: Carlos Gibert Bernaus  
1r Vocal: Rosa Maria Garcia Garcia   
2n Vocal: Josep Gibert Gibert  
President/a, 1r suplent: Paula Piñol Piñol  
President/a, 2n suplent: Mariona Sas Cubells 
1r Vocal, 1r suplent: Cristina Corretgé Belart  
1r Vocal, 2n suplent: Oscar Mascarilla Pretel  
2n Vocal , 1r suplent: Eloy Noguera Agullana   
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2n Vocal, 2n suplent: Josep Joan Masip Masip   
 
Així mateix, respecte a la selecció de la Representant de l’Administració en les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2021, s’acorda designar Representant de l’Administració per a aquestes eleccions l’administrativa 
senyora Laura Castelló Llop.   
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat dels assistents, que són tres dels set regidors i regidores que 
componen el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  
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