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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 

 

SESSIÓ NÚM.: 5 

DIA: 24 de novembre del 2017 

HORA D’INICI: 20.05 

HORA D’ACABAMENT: 20:15 h 

LLOC: Sala de Plens de l’ajuntament de Sant Ramon 

ASSISTENTS: 

SR. ALEIX BOCHACA BERTRAN 

SR. JOSEP MARIA RIBERA CURRIÀ 

SR. JOSEP FREIXES VILA 

SR. RAMON RIBERA MARSIÑACH 

SRA. GEMMA MANAU BOTET 

Excusa l’assistència: 

SR. JOAN MARBÀ MIRET 

SR.FRANCESC FORNELLS SUAU 

Secretari : 

Antoni Esqué Rubiol 

El Secretari fa constar l’existència de quòrum per a la vàlida celebració del 

Ple. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
Únic.- SORTEIG ELECCIÓ MEMBRES DE LA MESA 
 
PROPOSTA D’ACORD AL PLE 
 
Atesa la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya convocades per 
RD.946/2017, de 27 d’octubre, per al dia 21 de desembre de 2017; 
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Atès el que disposa l’article 26 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, 
del 
Règim electoral general, que es reprodueix seguidament: 
 

Artículo veintiséis 

 
1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la 
supervisión de las Juntas Electorales de Zona. 
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo 
público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores 
de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 
setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar 
su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el título de 
Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o 
subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. 
 
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para 
cada uno de los miembros de la Mesa. 
 
4. Los sorteos arriba mencionados se realizaran entre los días vigésimo 
quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. 
 
Atès que segons el calendari, el calendari del procés electoral tramés pel 
Departament de Governació, correspon efectuar el sorteig per seleccionar 
els 
membres de la mesa electoral entre els dies 22 i 26 de novembre de 2017. 
 
Atès que el sorteig s’ha d’efectuar davant el Ple municipal, mitjançant un 
programa informàtic tramès per l’Oficina del Cens Electoral, 
 
Es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic. Efectuar el sorteig per a la designació del President/a i vocals de la 
Mesa electoral única del municipi de Sant Ramon, mitjançant l’aplicació 
facilitat per l’Oficina del Cens Electoral, que garanteix la selecció aleatòria 
entre les persones que reuneixen els requisits legals per a formar-ne part. 
 
L’aplicació escollirà un nombre de suplents suficients, per al supòsit que 
s’acceptessin al·legacions dels titulars o dels mateixos suplents. 

 

El resultat serà notificat als membres titular i suplents, els quals disposaran 
d’un termini de 7 dies per a presentar al·legacions justificades i 
documentades sobre les causes que els impedeixin l’exercici dels càrrecs. 
Sotmesa a votació la proposta , s’aprova per unanimitat dels assistents i 
quòrum de majoria absoluta legal dels membres de dret de l’ajuntament. 
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Acte seguit, per part de secretaria es procedeix a efectuar el sorteig 
mitjançant l’aplicació informàtica facilitada per l’Oficina del Cens Electoral, 
donant el resultat següent: 
 
President titular: Rosa Maria Farran Segura 
1r suplent: Enriqueta Graells Querol 
2n Supent: Josep Maria Corselles Weiker 
 
1r Vocal titular : Jordi Duran Ticó 
1r suplent: Sebastià Palou Balcells 
2n Suplent: Alexandre Comas Aguade 
 
2n Vocal titular: Jorge Antonijuan Artigas 
1r suplent: Josep Rodriguez Morera 
2n Suplent: Josefa Corretgé Farran 
 
Desprès del qual, el Ple se’n té per assabentat i conforme. 
 
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual n’estenc aquesta 
acta, que signo amb el seu vist-i-plau. 
 
VIST-I-PLAU, 
 
L’Alcalde-president, 
 

 

 

Aleix Bochaca Bertran 

 


