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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  

Número: 1/2021 
Caràcter: extraordinària urgent 
Convocatòria: primera 
Data: 20 de gener de 2021 
Horari: de 14:00 h a les 14:15 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 14:00 hores del dia 20 de gener de 2021, es reuneixen de 
forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple  que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 

ASSISTENTS  

Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
R.M.M.A.  
 
Interventora  
A.P.P. 
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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: 

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ SOBRE LA URGÈNCIA DE 
L’ASSUMPTE A TRACTAR. 
 
L’alcalde explica que mitjançant Decret d’Alcaldia 69/2021, de data 13 de gener, es 
va convocar en sessió extraordinària, el Ple de la Corporació que s’havia de celebrar 
el dilluns dia 18 de gener a les 18.30 hores per designar mitjançant sorteig públic 
les/els presidentes/president i vocals, titulars i suplents, que havien de formar part 
de les meses en les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel diumenge 
dia 14 de febrer de 2021.  

En el DOGC número 8317, de data 16 de gener de 2021, es va fer públic el Decret 
1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi 
sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.  

I ahir, mitjançant interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu) ha suspès 
cautelarment, per raons d’especial urgència, el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel 
qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 14 de febrer de 2021 degut a la crisis sanitària de la pandèmia causada per la 
COVID-19. 

Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral i  
entre ells el sorteig dels membres de les meses electoral i, de conformitat amb el 
calendari electoral, l’últim dia per celebrar el sorteig és el dia 20 de gener, motiu 
pel qual es fa necessari convocar, en sessió extraordinària urgent, el Ple de la 
Corporació. 

D’ acord amb el que disposa l’ article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels ens locals, l’ alcalde pregunta sobre el pronunciament de la urgència, 
essent aquesta aprovada per unanimitat dels membres presents a la sessió. I donat 
que aquesta resulta apreciada pel Ple, la sessió continua. 
 
2.- DESIGNAR MITJANÇANT SORTEIG PÚBLIC LES/ELS 
PRESIDENTES/PRESIDENTS I VOCALS, TITULARS I SUPLENTS, QUE HAN 
DE FORMAR LES MESES EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 
CONVOCADES PEL DIUMENGE DIA 14 DE FEBRER DE 2021. 
 
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 14 de 
febrer de 2021 per a les eleccions al Parlament de Catalunya, segons convocatòria 
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efectuada pel Decret 147/2020, de 21 de desembre de 2020, de dissolució 
automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions.   
 
Disposat el cens electoral del municipi de Banyoles 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. 

De conformitat amb la normativa sobre protecció de dades no es transcriu en l’acta 
la informació personal dels membres de les meses electorals, les quals consten en 
l’expedient X2020011649.  

 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les  14:15 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de gener 
de 2021 ha quedat en 3 pàgines.  
 

 


