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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  11 / 2010 
Caràcter extraordinari 
Data:  2 de novembre de 2010 
Horari: 13’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Jordi Coll i Verges, regidor 
Montserrat Hernández Gómez, regidora  
 
Josep Maria Tarruell Llurba, regidor 
Josep Coral Ribé, regidor  
Maria Angeles Muñoz Campayo, regidora  
 
 
Joan Chinchilla Navarro, regidor 
Abraham Requena Ruíz, regidor 
 
Pau Olóndriz De Moragas, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
 
Jaume Miró Herms, regidor 
Maria Helena Poch Graví, regidora  
 
Francisco Javier Ortega Guillén, regidor 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
 
Edilbert Comas Mundo, regidor  
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
ÚNIC. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010. 
 
 
Pren la paraula el senyor Secretari: 
“En la sessió pública d’avui, tal com preveu la llei Orgànica del Règim Electoral 
General, es durà a terme l’elecció dels membres titulars i suplents que hauran 
de formar part de les meses electorals del proper dia 28 de novembre de 
2010, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
Per fer aquest sorteig s’ha tingut en compte el cens electoral i s’ha fet una 
discriminació d’acord amb el que fixa l’article 26 de la LOREG, és a dir, s’han 
agafat només les persones entre 18 i 65 anys. Per tant, s’han exclòs les 
persones que a data d’avui encara són menors d’edat (encara que compleixin 
els 18 anys abans del dia 28 de novembre de 2010 i, per tant, puguin exercir el 
dret de vot) i les persones majors de 65 anys. 
 
Per altra banda, per ser vocals de les meses es demana que sàpiguen llegir i 
escriure, és a dir, que tinguin el nivell d’estudis primaris, i per ser Presidents o 
Presidentes cal acreditar que tinguin la formació de batxillerat, FP o qualsevol 
formació similar. 
 
Un cop feta aquesta discriminació per raó de l’edat i dels estudis realitzats, el 
sorteig es farà de forma aleatòria utilitzant un programa informàtic. S’introduiran 
els números que diguin els representants dels diferents grups polítics 
municipals. A partir d’aquest número el programa localitzarà al primer 
component de cada mesa electoral, i a partir d’aquest s’escull al President/a de 
la mesa i als dos membres vocals. De cadascuna d’aquestes persones també 
sortirà escollit el primer i el segon suplent, per tant, el nombre total de persones 
escollides per cadascuna de les meses electorals serà de 9 membres.” 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde. 
“Una vegada exposat quin serà el funcionament d’aquesta sessió i per tal de 
poder efectuar el sorteig, demanaríem als portaveus perquè ens diguin els 
números que s’han d’introduir en el programa informàtic. Abans de dir el 
número els demanem que es presentin, per tal de poder facilitar la tasca 
d’aixecar acta de la sessió pública. 
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Són necessaris quatre números: 
- El primer per poder escollir les persones que actuaran de Presidents o 

presidentes. 
- El segon per escollir les persones designades com a primer vocal. 
- El tercer per escollir les persones designades com a segon vocal. 
- El quart número és el número de cadència. 

 
Tenint en compte que el nombre d’electors en cadascuna de les meses, 
demanem que el número que es digui no superi a la xifra de 500. I, en relació 
amb el número de cadència, per facilitar la seva funció hauria de ser una xifra 
superior a 10 i inferior a 100.” 
 
La senyora Romano diu el número 33 
 
La senyora Àngels Muñoz diu el número 13 
 
La senyora Montse Hernàndez diu el número 44 
 
I finalment el número de cadència, el senyor Abrahan Requena diu el número 
474. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Els informàtics estan posant en funcionament el programa, amb els números 
que s’acaben de dir i en breu disposarem dels resultats de les persones 
escollides, resultats que no podrem veure en pantalla per problemes tècnics i 
que acte seguit imprimirem per poder adjuntar a l’acta de la sessió pública 
celebrada avui. 
 
Així doncs, un cop escollits els membres que integren les meses electorals, 
donem per finalitzada aquesta sessió a les 13.10 hores. 
 
Moltes gràcies per la seva assistència.” 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 13 hores i 10 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.    Vist i plau 
      L’alcalde 
 
 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas  Jordi Solé i Ferrando 


