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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 1 DE JUNY DE 2016 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 04/2016 
Data: 1 de juny de 2016  
Inici: 20.01 hores 
Fi:  20.10 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari   
 
Assistents: 
  
 Magalí Miracle Rigalós  ERC  ( Presidenta accidental) 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU  
 Maria Helena Lagarda Planas   CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU  
 Josep Capote Martín  PSC-CP 
 Montserrat Márquez López  PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA  
 Jaume Turon Auladell CUP-PC-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-SCBP-E 
 
Secretari: Antoni Peralta Garcerá 
 
S’excusen:       Francesc Deulofeu Fontanillas                  CIU 
                        Òscar Molés Avariento                            CIU 
                        Míriam Teruel Navarro                            PSC 
                        Enric Saurí Saula                                    CUP 
                        Purificación Martín Campos                     CUP 
                        Sònia López Martínez                             Interventora 
 
Ordre del dia: 
 

1. Efectuar el sorteig de les persones que han de formar part de les Meses Electorals en les properes 
Eleccions Generals de 26 de juny de 2016. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART D E LES MESES ELECTORALS EN 
LES PROPERES ELECCIONS GENERALS DE 26 DE JUNY  DE 2 016. 
 
Per Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, publicat al Butlletí oficial de l’Estat número 107 de 3 de maig 
de 2016, el Cap de l’Estat Espanyol ha dissolt el Congrés dels Diputats i el Senat i ha convocat 
eleccions a ambdues cambres, que se celebraran el diumenge 26 de juny de 2016. 
  
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 



2 
 

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 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 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’alcalde, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
  
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 26 de juny de 2016, amb motiu de les eleccions al 
Congrés dels Diputats i al Senat, 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, per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 

~~~~~~~~~~ 
 
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 de Sant Celoni, tancat a 
01.03.2016 i elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
El nom de les diferents persones a qui ha correspost ser titulars i suplents en les 20 meses electorals 
del municipi es projecten des de l’ordinador en una pantalla instal·lada al Saló de sessions a la vista 
dels reunits. La tècnica de l’Àmbit municipal de Secretaria, Sra. Anna Puig i Soler, que assisteix el 
secretari, va llegint en veu alta el nom dels presidents i dos vocals titulars de cada mesa. Queden 
registrades en el programa informàtic instal·lat en un ordinador de l’àmbit de secretaria totes les 
persones designades (titulars, suplents i reserves), i es faran les notificacions reglamentàries. No es 
transcriuen en aquesta acta els noms de les persones indicades a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.10 hores i s’estén la present acta de 
la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcaldessa accidental,     El secretari municipal, 
Magalí Miracle Rigalós     Antoni Peralta Garcerá 
 
 
 
 


