
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE GENER DE 
2021 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  X2021000117    
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent, TELEMÀTICA 
Data: 20 de gener de 2021 
Hora d’inici: 18:00 h 
Hora de fi: 18:20 h 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
 
Absents: 
Pau Presas Bertran (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC) 
 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
MITJANS TELEMÀTICS: PLATAFORMA ZOOM 
 
DINÀMICA DEL DEBAT:  
 

• Alcalde llegeix ordre del dia del Ple municipal.  
• Lectura de cada punt.  
• Després de la lectura de cada punt, l’Alcalde manifestarà les consideracions i els 

antecedents de cadascun dels punts. 
• Seguidament, l’Alcalde donarà el torn de paraula a cadascun dels grups 

municipals per exposar les seves opinions. 
• Si hi ha algú que vulgui manifestar una opinió contrària, demanarà el torn de 

paraula a l’Alcalde. 
• El sentit del vot del grup municipal es manifestarà per via del portaveu de cada 

grup municipal. 



 
 

• Es donarà el punt de l’ordre del dia per tractat, i l’alcalde resumirà el sentit del 
vot.  

 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- SORTEIG PER A LA FOMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 14 DE FEBRER DE 2021. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde explica la motivació de la 
urgència de la sessió i declara oberta la sessió. 
 
1.- SORTEIG PER A LA FOMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 14 DE FEBRER DE 2021 
 
RELACIO DE FETS 
 
Com a conseqüència de la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya  el proper 
14 de febrer de 2021, l'Ajuntament ha de procedir a elegir els membres de les meses 
electorals del municipi.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
Atès allò disposat en els articles 26 a 28 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General. 
 
Atès el Decret 147/2020 del Departament de la Presidència, de 21 de desembre, de 
dissolució automàtica del Parlament i de convocatòria d’eleccions.  
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER. REALITZAR el sorteig per a la formació de les meses electorals de les 
eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel dia 14 de febrer de 2021.  
 
El sorteig per a l'obtenció dels membres de la mesa, això és un president, dos vocals i 
dos suplents per a cadascun d'ells, s'efectuarà per mitjà del programa informàtic 
CONOCE facilitat per l'Oficina del cens Electoral sobre la base del cens del CER (Cens 
d'Electors Residents amb document d'identitat espanyol). En el cas que el mètode fallés 
s'optarà pel mètode de la insaculació, amb tres sacs que contindran els números del 0 
al 9, per a les centenes, desenes i unitats. 
 
El President i els Vocals de la Mesa, i llurs dos suplents, hauran de tenir menys de 
seixanta-cinc anys i han de saber llegir i escriure. A més, 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. 
 
En el cas d'estimació d'excusa, causa d'inelegibilitat per al càrrec o impossibilitat de 
notificació a l'interessat, serà designat membre de la mesa el substitut proposat per 



 
 
l’aplicatiu CONOCE o bé, si aquest fallés, ho serà el la persona designada en el sorteig 
suplementari de suplents que consta en el present expedient en fitxer adjunt signat 
digitalment pel secretari. 
 
SEGON. CONVOCAR als membres titulars i suplents per al dia 14 de febrer de 2021, a 
les 8 del matí, a la seu del col·legi electoral.   
 
TERCER. TRASLLADAR el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona (JEZ). 
 
QUART. NOTIFICAR el resultat als interessats, en el termini de 3 dies, per mitjà de la 
documentació lliurada per la JEZ, acompanyat d'un manual d'instruccions sobre les 
seves funcions ofert per la Junta Electoral Central. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (14): 

Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
A continuació, es procedeix al sorteig dels membres que han de formar part de les 
meses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 
de febrer de 2021, el resultat del qual consta a l’expedient X2020002622. 
 
Sense cap altra assumpte a tractat l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


