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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 24.11.2015

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió: Extraordinària
Acta: 15/2015
Data: 24.11.2015
Hora inici: 14.05 hores
Hora final: 14:10 hores

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, regidor
Núria Carné i Navarro, regidora

Maria Pilar Aznar i López, regidora
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Jaume Mauri i Sala, regidor 
David Través i Ambrosio, regidor

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

No assistents

Isidre Pineda i Moncusí, regidor
Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor
Roser Guiteras i López, regidora

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari
Secretària gral., Maria Remei Sala Leal
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ÚNIC. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions
Generals de 20 de desembre de 2015.

No hi ha intervencions.

L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [8 vots favorables
dels membres dels grups municipals d’ERC (6); de CiU (1) i d'UP CALDES (1)],

        
           ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient  de  secretaria  número  G1210-2015-000072,  relatiu  al  sorteig  dels
membres de les meses electorals per a les eleccions Generals de data 20 de
desembre de 2015.

Antecedents
En la sessió pública d’avui  de data 24 de novembre de 2015, degudament
notificada als caps dels grups polítics del Consistori i tal i com preveu la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, en endavant LOREG, s’ha de portar a
terme el sorteig públic per a l’elecció dels membres titulars i suplents que han
de formar part  de les meses electorals  del  proper dia  20 de desembre de
2015, amb motiu de les Eleccions Generals.

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 menors de 70 anys. 

Per tant, per raó d’edat, s’han exclòs les persones que a data d’avui, 24 de
novembre de 2015, encara són menors d’edat (encara que compleixin els 18
anys abans del dia 20 de desembre de 2015 i, per tant, puguin exercir el dret
de vot) i les persones de 70 anys o més.

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 de segon
grau o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent.
Per tant, també s’ha fet al cens una discriminació pels estudis realitzats.
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El programa informàtic, de forma aleatòria, localitza el 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 surt escollit el
primer i el segon suplent, per tant, el nombre total de persones escollides per
cadascuna de les meses electorals és de 9 membres.

Els informàtics posen en funcionament el  programa per tal  de disposar dels
resultats  de  les  persones  escollides  i  que  posteriorment  s’imprimeixen  per
poder adjuntar a l’expedient.

Fonaments de dret

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar el resultat del sorteig públic de nomenament dels membres de
les meses electorals per a les eleccions Generals de 20 de desembre de 2015 i
notificar-ho als interessats en el termini de 3 dies, comptadors des del dia del
sorteig públic, adjuntant el corresponent manual d’instruccions a cadascun dels
designats. 

Tanmateix fer-los constar que d’acord amb l’article 27.3 de la LOREG, poden
al·legar en un termini de 7 dies naturals, davant la Junta Electoral de Zona de
Granollers el que creguin adient al seu dret.

Segon.  Notificar  el  resultat  del  sorteig  públic  de  nomenament  a  la  Junta
electoral de Zona.

S’adjunta un document en format PDF amb el resultat del sorteig. 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària gral.       Vist i plau
L’alcalde

Maria Remei Sala Leal         Jordi Solé i Ferrando
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