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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO     9999    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        1111    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sr. Francesc Arolas Pou
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakirm El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)
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Alcalde:
Bé, molt bona tarda. Ple extraordinari en el mes de setembre per un únic punt en l'ordre del dia, que és 
el designar les persones, fer el sorteig per designar les persones que hauran de tenir  cura de les 
meses electorals a les eleccions del proper dia  27 de setembre. 
En tot cas excusar a l'Alvaro Ferrer -no falta ningú més, oi? -que té entrenament, juguen contra el 
Barça demà.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

Alcalde:
En la Junta de Portaveus hem acordat que sigui la regidora més jove de la Corporació qui decideix el 
futur del cap de setmana d'algunes persones. 
Dit això, simplement, la senyora Secretària té la paraula per tal d'explicar-nos quin és el procediment.

1111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE    
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS,,,,    PER A LES ELECCIONS ALPER A LES ELECCIONS ALPER A LES ELECCIONS ALPER A LES ELECCIONS AL    
PARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYAPARLAMENT DE CATALUNYA    2015201520152015,,,,    QUE SQUE SQUE SQUE S''''HAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIA    27272727    DEDEDEDE    
SETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DE     2015201520152015

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:

El Diari Oficial de la Generalitat núm. 6927, de dia 4 d'agost de 2015, publica el Decret 174/2015, de 3 
d'agost, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució , establint com a 
data de celebració d'aquestes eleccions el proper dia 27 de setembre de 2015 (diumenge).

L'art. 26.1 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que la 
formació de les Meses electorals es competència dels Ajuntaments sota la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona.

Que, l'art. 26, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, que modifica la referida Llei 
orgànica núm. 5/1985, estableix que el President i els dos Vocals de cada mesa són designats 
mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels 
seixanta-cinc podran manifestar la seva renuncia en el termini de set dies . A més diu, que el President 
haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació professional de segon grau , o subsidiàriament, el de 
Graduat Escolar o equivalent. També s'ha de procedir al nomenament de dos suplents per cadascun 
dels membres de la mesa (apartat 3 d'aquest article)

I l'apartat 4 del mateix article anterior de la Llei orgànica 5/1985, diu que el sorteig esmentat s'ha de 
realitzar entre els dies vint-i-cinc i vint-i-novè posteriors a la convocatòria; es a dir, tenint en compte la 
data de convocatòria que s'ha fet esment, el sorteig s'ha de celebrar entre els dies 29 d'agost i 2 de 
setembre de 2015.

Com sia que el sorteig es pot celebrar per qualsevol mitjà aleatori o mecanisme d'atzar, es considera 
adient realitzar el sorteig mitjançant el mecanisme de l'atzar amb una "extracció de boles" d'una borsa 
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que contingui boles del 0 al 9, per designar els membres de les 66 meses electorals del terme 
municipal de Granollers, respectant els requisits de l'art. 26.2 esmentat, és el següent:

1. Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cadascuna de les 
meses de cada secció, que serà el de President titular.
2. I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents.

En el supòsit d'acceptació d'excuses de membres d'alguna mesa electoral, es procedirà a la 
designació de nous membres partint en aquest cas, de la persona que figuri immediatament posterior 
a la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número que hagi resultat escollit en 
l'apartat anterior.

Que el resultat del sorteig s'ha de comunicar al President de la Junta Electoral de Zona de Granollers.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Procedir al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal 
electoral corresponent, per designar el President i els Vocals que han de formar part de les meses 
electorals en les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 27 de setembre de 2015, 
mitjançant el mecanisme de l'atzar amb una "extracció de boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 
9, seguint els criteris establerts en l'art. 26.2 i 3 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, i seva modificació per  la Llei orgànica núm. 2/2011, de 28 de gener:

1.  Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s 'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de 
President titular. Núm. sortit:  2 7 9
2.  I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit:  3 8 
3.  En el supòsit d'acceptació d'excuses de membres d'alguna mesa electoral, es procedirà a la 
designació de nous membres partint en aquest cas, de la persona estigui immediatament posterior a 
la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número que hagi resultat escollit en 
l'apartat anterior.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Designar a les persones que es relacionen a l'annex d'aquest acord, com a membres de les 
Meses Electorals que s'hauran de constituir el proper diumenge dia 27 de setembre de 2015 per les 
Eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, com a resultat del sorteig esmentat en l'antecedent 
anterior.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Trametre el model degudament formalitzat amb el resultat del sorteig al President de la Junta 
Electoral de Zona de Granollers.  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

Alcalde:
Moltes gràcies, doncs només ens queda que aixecar la sessió, i abans d'aixecar la sessió recordar 
que és l'últim Ple, aquesta vegada sí, de l'Àngels Badia, que va començar la seva carrera en aquest 



4

Ajuntament l'any 76, fa algun temps, alguns no havíeu nascut, d'altres sí. I en tot cas agrair-li la llarga 
dedicació i la feina eficaç d'aquestes dècades en la que ha estat en aquesta casa. Moltes gràcies.  
Aixequem la sessió.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta-cinc 
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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