
 

 

 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE GENER DE 2021 
 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: JGL 2021/2 
Data: 20 de gener de 2021 
Inici:14:04 
Fi: 14:14 
Lloc:Telemàtica 
Caràcter de la sessió: Extraordinari 
 
Assistents: 
 
Presidenta accidental: Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
 
Regidors/es: Anaïs Medina Terrades  JXCAT-JUNTS 
 Ernest Vilà Pladevall  JXCAT-JUNTS 
 Josep Mª Orra Pié  ERC-AM 
 M. Àngels Bordetas Delgado JXCAT-JUNTS 
  
S’excusa: Raül Garcia Ramírez  JXCAT-JUNTS   
 
 
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
 Míriam Teruel Navarro PSC-CP  
 
Ordre del dia: 
 
1. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES 
ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 14 
DE FEBRER DE 2021. 
 
Per Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de 
Catalunya i de convocatòria d'eleccions, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 8301, de data 22 de desembre de 2020, s’han convocat eleccions al Parlament de 
Catalunya, que tindran lloc el proper 14 de febrer de 2021.  
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general (en endavant LOREG), els Ajuntaments han de procedir, entre els dies 
25è i 29è posteriors a la convocatòria de les eleccions, al sorteig de les persones que formaran 



 

 

part de les meses electorals i que estaran encarregades de recollir els vots emesos pels 
electors i escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la votació. 
 
En els mateixos termes, es pronuncia l’article 20.2 del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de 
normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 
2021. 
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre totes les 
persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims establerts per l’article 
26.2 de la referida LOREG, és a dir, que siguin majors de 18 anys i menors de 70, i que 
sàpiguen llegir i escriure. 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. 
 
D’acord amb això, és procedent que la Junta de Govern Local efectuï el sorteig de les persones 
que seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus suplents, d’acord 
amb la delegació acordada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de 31 de juliol de 2020. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local passa a efectuar el sorteig de les persones que el proper 
14 de febrer de 2021, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, seran membres 
de les meses electorals, tant els titulars com els seus suplents, d’entre les persones que 
estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els requisits establerts a l’article 26.2 de la 
LOREG, abans assenyalats. 
 
Es fa constar que per a aquestes eleccions el cens electoral provisional es va tancar a data 
01.10.2019. 
 
Efectuat el sorteig, resten designats membres titulars i suplents de les 21 meses electorals del 
municipi les persones elegides en aquest, la relació de les quals consta degudament a 
l’expedient. 
 
Aquesta designació serà notificada, en el termini de 3 dies, als interessats, a la qual 
s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions.  
 
I en no haver-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa-accidental aixeca la sessió essent 
les 14:14, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
Magalí Miracle Rigalós      Sergi Ribas Beltrán 
Alcaldessa accidental      Secretari 

 

 

  
 

 


