
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 27 D’ABRIL DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 03 
Dia: 27-4-2015 
Inici de la sessió: 9 hores   
Fi de la sessió: 9.30 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Josep Torradas i Riera  
Regidors/es 
Ramon Riba i Argelaguet  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
M. Dolors Pinós i Piedra  
Laura Castell i Carrió  
Eva Santaularia i Soldevila  
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Anna Sentias i Coromina  
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent 9 hores 
del dia  27 d’abril, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde Llorenç Ferrer i 
Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  3    del Ple de la 
Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar l’únic punt de 
l’ordre del dia: 
 



1. SORTEIG PER LA COMPOSICIÓ DE LES MESES ELECTORALS  
CORRESPONENTS A LES ELECCIONS MUNICIPALS A CELEBRAR EL DIA 24 DE 
MAIG 2015 
 
Vist l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim Electoral, que 
atribueix als Ajuntaments la formació de les meses Electorals, sota la supervisió de la 
Junta Electoral de Zona. 
 
Vist que per RD 233/2015, de 30 de març s’han convocat Eleccions Locals pel dia 24 
de maig de 2015, correspon procedir al sorteig públic per la designació del President i 
els Vocals titulars i suplents de cada Mesa. 
 
Al municipi de Navarcles hi han 6 Meses Electorals, per tant correspon elegir 18  
persones titulars, 6 presidents i 12 vocals, a cada persona titular li correspon 2 
suplents, no obstant en el sorteig es procedirà a seleccionar 9 suplents per cada 
càrrec, als efectes que hi hagi gent suficient per anar cobrint les possibles vacants en 
el cas que els seleccionats presentin excuses i aquestes siguin admeses per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
La Secretària exposa la mecànica del sorteig, que es realitza mitjançant un programa 
informàtic de l’INE el qual inclou tot el Cens Electoral de Navarcles agrupat per secció, 
mesa i ordre alfabètic. La funcionària Conxita Tapias prem una tecla i el programa 
realitza automàticament un sorteig aleatori. 
 
El llistat resultant de totes les persones seleccionades s’incorpora a l’expedient de 
l’acta de la sessió. 
 
Les notificacions de les designacions seran efectuades als interessats durant els 
propers dies del 28 al 30 d’abril  
 
 
 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 9.30 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


