Acta de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Torelló, celebrada el
dia 22 de novembre de 2017
Identificació de la sessió:
Òrgan: Ple
Núm.: X2017002315
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data inici: 22 de novembre de 2017
Horari: de les 14:15 h a les 14:30 h
Lloc: Caseta del jardí de l’Espona
Hi assisteixen:











President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona#Fem Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Secretària:
Interventora:

Sra. Montserrat Freixa i Costa
Sra. Gemma Bau i Puig

Han Excusat la seva absència:







Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble

No hi assisteix:



Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble

ORDRE DEL DIA
1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 30 d'octubre de 2017
2.- PROPOSTES
2.1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de
Catalunya del dia 21 de desembre de 2017

Desenvolupament de la sessió
1.0.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171122&punto=1
1.1.- Sessió ordinària del dia 30 d'octubre de 2017
L'acta s'aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2.0.- PROPOSTES
2.1.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171122&punto=2

Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de
Catalunya del dia 21 de desembre de 2017
Per Real Decreto 946/2017, de 27 d’octubre, es varen convocar eleccions al Parlament
de Catalunya per al dia 21 de desembre de 2017.
D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, (L.O.R.E.G.), correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els
Presidents i els vocals es designaran per sorteig públic que es realitzarà entre el dia
vint-i-cinquè i vint-i-novè posterior a la convocatòria.
Per aquest motiu, cal procedir a la realització del sorteig esmentat.
PROCEDIMENT:

Seguidament farem el sorteig de les persones que estan dins del cens electoral que
integraran les meses electorals. S’ha de nomenar un president i dos vocals per a cada
una de les meses i dos suplents per a cadascun d’ells. Els presidents es nomenen entre
persones de 18 a 70 anys i que tinguin la titulació de batxillerat o formació professional
de segon grau, i els vocals són entre el mateix tram d’edat, de 18 a 70 anys i que
sàpiguen llegir i escriure. Així mateix, es designaran també un nombre de tres reserves
més per a cada càrrec per tal de substituir al titular o als seus dos suplents en el cas que
formulin al·legacions que els siguin estimades.
Procedirem a través del programa informàtic, que conté el cens electoral; començarà a
córrer un marcador per a cadascun dels càrrecs, fins que algú digui prou. Una persona
agafarà una bola numerada i el número que contingui serà el salt que s’aplicarà entre el
titular i el seu primer suplent i del primer suplent al segon suplent i als altres tres
reserves que queden a la reserva.
Es farà una delegació per tal que, totes aquelles persones que presentin al·legació
contra el seu nomenament i els sigui acceptada per part de la Junta Electoral o que hi
hagi impossibilitat de poder notificar, que es procedeixi al nomenament de la persona
substituta, -que serà el següent d’acord amb el salt que determini la bola-, directament a
l’Ajuntament des de secretaria, perquè no hi ha temps material de fer una nova
convocatòria del ple per procedir a fer aquestes substitucions. Aquest supòsit serà
només en el cas que s’hagin esgotat els suplents i els 3 reserves que resultin del sorteig
d’avui per a un càrrec.
El Sr. Alcalde disposarà que comenci a rodar el marcador i també que s’aturi.
Per al sorteig disposem d’un programa específic. Cal escollir els presidents, els dos
vocals i els dos suplents de cadascun.
Tal com es preveu a la Llei electoral, els candidats no poden formar part de la mesa
electoral, per la qual cosa, si n’hi hagués, haurien estat exclosos prèviament del sorteig.
Cal que una persona disposi que comenci a voltar el marcador automàtic i el moment en
què s’hagi d’aturar. Els marcadors s’han aturat en els números que s’indiquen a
continuació:
 President: número 236
 Primer vocal: número 278
 Segon vocal: número 343
A continuació, cal extreure una bola numerada, que determinarà el salt entre el titular i el
seu primer suplent i aquest, i el segon suplent, en cada un dels tres càrrecs. La bola que
ha extret una persona del públic, és la del número 80.
Es nomenen també 3 reserves per a cada càrrec, per al cas en què s’acceptin
al·legacions o sigui impossible notificar a la persona designada com a reserva, el ple
autoritza expressament a la secretaria de la Corporació per a procedir a designar la
persona que segueixi a aquella, d’acord amb el salt determinat per la bola extreta, que
és el número **.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
DELEGAR a la Secretària municipal el sorteig davant la impossibilitat d’efectuar
notificacions als titulars, suplents o reserves, per nomenar a membres de les Meses
Electorals en cas d’acceptació d’al·legacions per part de la Junta Electoral de Zona o per
impossibilitat de notificació del nomenament per tal que nomeni el següent a la llista
aplicant el salt que determina la bola.
RELACIÓ DE PERSONES DESIGNADES I CÀRRECS:
Per qüestions de protecció de dades de caràcter personal, no es transcriuen els noms
de les persones designades per als càrrecs.

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels membres assistents.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

