ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 13/2017
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 23 de novembre de 2017
Horari: de 14.30 h a 14.45 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 14.30 hores del dia 23 de novembre de 2017, es reuneixen a la sala
de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en
sessió extraordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcalde i assistits per
mi, la secretària general.
ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Regidors/es
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. David Mas Roselló
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absents
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Mar Camps Mora
Sra. Mercè Amich Vidal
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sra. Irina Gil Abuin
Tots excusen la seva assistència

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar l’assumpte
que figura a l’ordre del dia i que és el següent:
DESIGNAR MITJANÇANT SORTEIG PÚBLIC ELS PRESIDENTS I VOCALS, TITULARS
I SUPLENTS, QUE HAN DE FORMAR LES MESES EN LES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA, CONVOCADES PEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.
Oberta la sessió, i autoritzada per la Presidència, fa ús de la paraula la secretària, que
manifesta que l’objecte de la mateixa és per donar compliment a l’article 26 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general sobre designació per sorteig
dels electors que han de formar les meses electorals en la condició de presidents, vocals i
els seus suplents i que s’ han de constituir el pròxim 21 de desembre de 2017 per a les
eleccions al Parlament de Catalunya, segons convocatòria efectuada pel Reial Decret
946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la
seva dissolució.
Disposat el cens electoral del municipi de Celrà per districtes, seccions i meses electorals,
amb exclusió dels electors majors de 70 anys (les persones majors de 65 anys i menors
de 70 anys podran manifestar la seva renúncia en el termini de 7 dies) i dels que no
saben llegir ni escriure, el president ha de tenir el títol de Batxiller o el de Formació
Professional de Segon Grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.
Es fixen, en primer lloc, els criteris que han de regir el sorteig:
1. Es durà a terme un sorteig utilitzant l’aplicació CONOCE mitjançant el qual, de forma
totalment aleatòria, es determinarà en primera instància la identitat de les persones que
com a presidents i vocals i els seus respectius suplents, primer i segon, hauran de comparèixer per constituir les meses electorals el dia de la votació.
2. Com a resultat d’aquest sorteig, s’acorda per unanimitat que en cas d’excusa,
impossibilitat o no ser possible la localització d’alguns dels membres titulars i suplents o
qualsevol altre que impliqui la necessitat de la seva concurrència, es determinarà la
identitat de nou persones més per a cada càrrec, per l’ordre que el sorteig determini. I en
el supòsit d’esgotar aquests nou suplents resultarà escollit el següent de la llista
corresponent.
Tot seguit, i complertes les formalitats legals establertes, es procedeix a la realització del
sorteig, resultant del mateix les persones que s’ expressen i pels càrrecs que s’ esmenten:
DISTRICTE 1 SECCIÓ 1 MESA A
PRESIDENT O PRESIDENTA – .........
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - ...........
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n – ...........
VOCAL 1r - .............
VOCAL 1r SUPLENT 1r – .............
VOCAL 1r SUPLENT 2n – .............
VOCAL 2n – ..............

VOCAL 2n SUPLENT 1r – .............
VOCAL 2n SUPLENT 2n – ..............
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001

MESA: B

PRESIDENTA – ............
PRESIDENTA SUPLENT 1r – ............
PRESIDENT SUPLENT 2n – ...............
VOCAL 1r – ..............
VOCAL 1r SUPLENT 1r – ..............
VOCAL 1r SUPLENT 2n – .............
VOCAL 2n – ............
VOCAL 2n SUPLENT 1r – .............
VOCAL 2n SUPLENT 2n – ............
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002

MESA: A

PRESIDENTA – ............
PRESIDENTA SUPLENT 1r – .............
PRESIDENTA SUPLENT 2n – ...............
VOCAL 1r – ..........
VOCAL 1r SUPLENT 1r – .............
VOCAL 1r SUPLENT 2n – ................
VOCAL 2n – ............
VOCAL 2n SUPLENT 1r – ........
VOCAL 2n SUPLENT 2n – ................
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002

MESA: B

PRESIDENT – ................
PRESIDENT SUPLENT 1r – ................
PRESIDENT SUPLENT 2n – ................
VOCAL 1r – ................
VOCAL 1r SUPLENT 1r – ................
VOCAL 1r SUPLENT 2n – ................
VOCAL 2n – ..............
VOCAL 2n SUPLENT 1r – ................
VOCAL 2n SUPLENT 2n – ................

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003

MESA: U

PRESIDENT – ................
PRESIDENTA SUPLENT 1r – ................
PRESIDENT SUPLENT 2n - ................
VOCAL 1r – ................
VOCAL 1r SUPLENT 1r – ................
VOCAL 1r SUPLENT 2n – ................
VOCAL 2n – ................
VOCAL 2n SUPLENT 1r – ................
VOCAL 2n SUPLENT 2n – ................

CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i
l’aixeca a les 14.45 hores del que, com a secretària, dono fe.

