ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2017

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 13:00 del vespre del dia 22 de
noviembre de 2017, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària sota la Presidència
de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents
d’Alcalde Srs., Jordi Congost Genís, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle i
Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Albert Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs,
Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna Cros Bahí, Xavier Bosch Pujol,
Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta.

Excusen la seva absència els/les Regidors/es següents:
Ester Busquets Fernández
Pau Comas Balateu
Francesc Xavier Carreras de Cabrera
Alexandra Pazos Massanas

El Sr. Alcalde obre l’acte públic i dóna el bon dia a tothom.

1.0.- PRESIDÈNCIA

1.1.- REALITZACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
REALITZACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES
MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Atesa la necessitat de fer el sorteig per a la designació dels membres de les meses
electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de
2017.
En l’expedient núm. X2017003771 relatiu a dites eleccions consta la normativa
que regeix la designació dels membres de les Meses electorals i la Doctrina de la
Junta Electoral Central (JEC) en relació a aquesta designació en la que en la sessió
del 9 de febrer de 2000 acorda que “ la designació dels membres de les Meses
electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic –i no a l’Alcalde ni a
una Comissió designada pel Ple ni a altre membre de la Corporació en qui el Ple

delegui- que s’haurà de celebrar sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona –
de la que el Secretari de l’Ajuntament n’és el delegat-, la qual cosa es tradueix en
l’adopció de les mesures que aquella consideri, en el seu cas, procedents”.
Atès el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la
que es modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
(LOREG)
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Realitzar mitjançant programa informàtic el sorteig públic dels membres
que formaran part de les meses electorals en les eleccions a les eleccions al
Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.
Segon. En el cas d’exclusions i/o excuses admeses per la Junta Electoral de
Zona(JEZ) es designarà la persona suplent designada pel sorteig que compleixi els
requisits per formar part de la mesa.
Tercer. Les designacions es notificaran a les persones interessades en un termini de
tres dies i aquestes disposaran d’un termini de set dies per presentar al·legacions
davant la JEZ de Girona.

Votació de l’acord. REALITZACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ
DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA. S’aprova per unanimitat.

Parla el Sr. Alcalde:
Diu que ara, per part dels Serveis d’Informàtics, es procedeix al sorteig dels
Membres de les Meses Electorals per a les properes Eleccions al Parlament de
Catalunya, el qual es fa de manera aleatòria a través dels mitjans informàtics.

I, una vegada realitzat el sorteig es passa a imprimir els components de les 22
Meses Electorals. Consten d’un President i dos Vocals, i, dels corresponents
suplents. A cada Mesa Electoral hi ha 9 membres; 3 titulars i 6 suplents.
A partir de demà es realitzen les notificacions individuals dels membres elegits en
aquest sorteig; els quals es poden excusar a la Junta Electoral de Zona de Girona
d’acord amb excuses de causes justificades i motivades.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió plenària i dóna les gràcies a tothom.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
13:10h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.

