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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 24 d’octubre de 2011  
Inici: 21:05 hores 
Fi: 21:20 hores  
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari 
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Jordi Arenas Vilà  PSC-PM 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
 
Excusen la seva assistència la regidora Laura Costa Olivé i el regidor Marià 
Perapoch Valls, ambdós del grup municipal de CiU. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les 
properes Eleccions a Corts Generals, convocades per al dia 20 de novembre de 
2011. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES 
ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS 
CONVOCADES PER AL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2011. 
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Per Reial Decret 1329/2011, de 26 de setembre, (publicat al Butlletí oficial de 
l’Estat de 27 de setembre de 2011) el President del Govern Espanyol ha dissolt el 
Congrés dels Diputats i el Senat i ha ordenat la convocatòria d’eleccions per al 
diumenge 20 de novembre d’enguany. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, 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.  
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre 
totes els persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims 
establerts per l’article 26.2 de la referida Llei Orgànica 5/1985, és a dir, que 
siguin majors de 18 anys i menors de 65, 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. 
  
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el 
sorteig de les persones que seran membres de les meses electorals, tant els 
titulars com els seus suplents. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 15 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
  
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 20 de novembre de 2011, 
amb motiu de les Eleccions a Corts Generals, 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 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies 
naturals, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
  
3. Facultar l’Alcaldia per a la designació, si és necessari, de les persones que 
hauran de substituir els designats que presentin excuses, en el cas de ser 
acceptades per la Junta Electoral de Zona. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera 
automàtica, a través del programa informàtic CONOCE, facilitat per l’Oficina del 
Cens Electoral.  
  
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, 
elaborades per l’Institut Nacional d’Estadística, tancat a 1 de juliol de 2011, que 
inclou tots els moviments esdevinguts al Padró municipal d’habitants fins al 29 de 
juny de 2011 i comunicats per l’Ajuntament. 
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Efectuat el sorteig, la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus 
suplents, que han de formar part de les meses electorals a constituir el proper 
diumenge 20 de novembre, recau en les persones que a continuació s’indiquen: 
 
 
(A continuació consta la relació de les persones designades per als càrrecs de 
presidents i vocals de les meses electorals, que s’ometen d’aquesta acta per 
contenir dades de caràcter personal). 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:20 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde          El secretari 

   Joan Castaño Augé                   Ramon Oriol Grau 


