
  
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 

DIA 29 DE MAIG DE 2006.  
  
  
  
  
  
Sant Celoni, 29 de maig de 2006.  
  
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 20:05 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència del primer tinent d’alcalde 
Josep M. Pasqual i Arenas, a l'objecte de portar a terme una sessió extraordinària 
del Ple de l'Ajuntament, les regidores Lourdes Donado Riera i Josepa Lechuga 
Garcia i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega, 
Raül Casado Jiménez, Josep M. Bueno Martínez, Emili Bosch Oliveras, Miquel 
Negre Sánchez, Josep Alsina Lloreda i Ramon Segarra Montesó, assistits pel 
secretari de la corporació José Luis González Leal.  
  
Excusa la seva assistència l’alcalde Joan Castaño Augé i els regidors Jordi 
Cuminal Roquet, Francesc Deulofeu Fontanillas, Francesc Garcia Mundet i Carles 
Mas Lloveras.  
  
Abans d’iniciar-se la sessió el Sr. Pasqual explica que aquest Ple s’ha convocat 
per a la designació de les persones que han de formar part de les meses 
electorals el proper 18 de juny d’enguany amb motiu del referèndum sobre la 
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El sorteig es fa a través d’un 
programa informàtic que garanteix l’objectivitat i la transparència de la selecció. 
Les persones designades disposaran d’un termini de temps per a poder al·legar 
documentalment qualsevol causa que pugui ser motiu d’excusa. Aquestes 
al·legacions seran resoltes per la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar.  
  
Després d’aquesta explicació es procedeix a tractar l’únic punt de l’ordre del dia.  
  
  
SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES 
ELECTORALS EN EL REFERÈNDUM CONSULTIU SOBRE LA REFORMA DE 
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA CONVOCAT PER AL PROPER 18 
DE JUNY DE 2006.   
  
Atès que per Decret 170/2006, de 18 de maig, del President de la Generalitat de 
Catalunya (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4637 
del dia 19 de maig de 2006), ha estat convocat el referèndum consultiu sobre la 
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que s’haurà de celebrar el proper 
diumenge 18 de juny.  
  
Atès que, 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 al sorteig dels membres que formaran part de les meses electorals 
encarregades de recollir els vots emesos pels electors durant el dia 18 de juny de 
2006 i escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la votació.   
  
Atès que 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 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, és a dir, els que siguin majors de 18 anys i 
menors de 65 anys, que sàpiguen llegir i escriure per a ser triats com a vocals, i 
que estiguin en possessió del títol de batxiller per a ser triats com a presidents.    



  
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, S’ACORDA:  
  
Primer.- Efectuar el sorteig de les persones que el proper 18 de juny de 2006 
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.  

Segon.- Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies 
naturals, per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels 
recursos a què tinguin dret.   
  
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera 
automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, dissenyat per l’empresa 
SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes d’Informació SL, per a facilitar les 
tasques del procés electoral.  
  
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, tancat el 
dia 1 d’abril de 2006, facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística.  
  
Es procedeix a efectuar el sorteig d’acord amb les instruccions del programa 
ELECTOR, de manera que 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 18 de juny d’enguany, recau en les persones que a continuació 
s’expressen:  
  
(Dades de caràcter personal eliminades en virtut de la Llei 29/2010 del 3 d’agost, 
de l’ús dels mitjans electrònics als sector públic a Catalunya) 
  
  
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. president aixeca la sessió 
i s'estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.  
  
 L’alcalde accidental        El secretari  
  
  
  
  


