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Esborrany de l’acta del Ple extraordinari de l'Ajun tament del Masnou del 29 
d’octubre de 2012  
 
A la vila del Masnou, a les 8 hores del dia 29 d’octubre de 2012, es reuneixen, a la sala 
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió extraordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i 
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, la Sra. Sílvia Folch i 
Sánchez, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, i la Sra. Carmen 
Martínez i Fernández. 
                                        
Actua de secretària general la Sra. Mª Celia Alcalá Gómez. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopta l’acord següent: 
 
1) Sorteig per a la designació dels membres que hau ran de compondre les 

meses electorals a les eleccions al Parlament de Ca talunya de 2012 
 
La secretària general informa del procediment següent: 
 
«L'article 26 de la Llei orgànica 5/85, sobre règim electoral, referent a la selecció dels 
membres de les meses electorals, diu el següent: 
 
"1. La formació de les meses competeix als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes 
electorals de zona. 
 
2. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat 
de les persones incloses a 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 anys poden 
manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president ha de tenir el títol de 
batxiller o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat 
escolar o equivalent. 
 
3. Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada un dels 
membres de la mesa. 
 
4. Els sortejos esmentats més amunt s’han de fer entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè 
posteriors a la convocatòria.”  
 
A l’ordinador, es fa una llista d’electors que saben llegir i escriure, compresos entre 18 i 
70 anys. A partir d’aquesta llista, es fa el sorteig informàtic de càrrecs en dos fases: 
 
En primer lloc, es fa el sorteig dels números que determinen quin és el primer elector de 
cada mesa que serà seleccionat, i se n’assenyala el número de pàgina i de línia. A 
continuació, automàticament, l’ordinador fa el sorteig seguint el salt de deu en deu, i 
designa, dintre de cada secció, els titulars i els seus suplents, començant pel president i 
seguint pels vocals. 
 
En segon lloc, s’elabora el llistat dels electors designats en el procés anterior, per 
procedir a la seva lectura i notificació posterior.» 
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Queda a l’expedient una còpia sencera de les actes de les persones membres de les 
meses electorals, que s’autenticarà. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 8.35 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 
 


