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Junta de Govern Local
Extraordinària
22 de novembre de 2017
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Acta

A la sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici El Viver) en 1a convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca

Secretari general

Isidre Martí i Sardà

ABSENTS
Regidors/es

Francesc Duran i Vilalta
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega

Interventor
Tresorer

Julián Álamo Guijarro
Fernando González-Santacana Martín

ORDRE DEL DIA
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Procedir al sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions al
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Procedir al sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions al
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Proposta per a l’aprovació del sorteig dels membres de les meses electorals
amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017
Òrgan que resol: Junta de Govern de Local Pública
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat:
Núm. expedient: 2089/05-2/17
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Fets
1.Mitjançant el Real Decret 946/2017, de 27 d’octubre, van ser convocades les Eleccions al
Parlament de Catalunya per al dia 21 de desembre de 2017.
Fonaments de dret
L'article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, modificada
per la LO 13/1994 de 30 de març, per la LO 2/2011 i la LO 3/2011 de 28 de gener, estableix que
la formació de les Meses és competència dels Ajuntaments, sota la supervisió de la Junta
Electoral de Zona. Així mateix l’apartat 2 d’aquest article diu que el President i els Vocals de
cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades a la
secció corresponent, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. També diu
que el President haurà de tenir el títol de Batxillerat o Formació Professional de 2n grau, o
subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
L’apartat 4t de l’article 26, a dalt esmentat, estableix que el sorteig es realitzarà entre els dies
vigèsim cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria.
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de 24 de novembre de 2015, va delegar en la Junta de
Govern Local la competència de celebració dels sortejos públics per a la formació de les Meses
Electorals en motiu de les diferents convocatòries.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi
ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme a les previsions de l’article
123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, Junta de Govern de Local en sessió
pública, adopti el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la relació, disponible en fitxers informàtics, de ciutadans elegibles per a
Presidents de Meses, ordenats per Meses Electorals, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2
de l'article 26 de la Llei orgànica de Règim Electoral General. Aquesta relació està formada pels
ciutadans empadronats i censats majors d'edat i menors de 70 anys, amb títol de Batxillerat o de
Formació Professional de 2n grau o subsidiàriament al de Graduat Escolar o equivalent.
Així mateix, aprovar la relació, disponible en fitxers informàtics, de ciutadans elegibles per
Vocals de Meses Electorals, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 26 de la Llei
orgànica de Règim Electoral General. Aquesta relació està formada pels ciutadans empadronats
i censats majors d'edat i menors de 70 anys, que saben llegir i escriure.
SEGON.- Els membres de les Meses a escollir són 1 President, 2 vocals i 2 suplents per a
cadascun dels tres càrrecs esmentats.
TERCER.- Procedir al sorteig públic per a la designació dels Presidents i Vocals, titulars i
suplents, que han de constituir les Meses Electorals en la celebració de les eleccions al
Parlament de Catalunya, el proper dia 21 de desembre de 2017, convocades mitjançant Real
Decret número 946/2017, de 27 d’octubre.
A aquests efectes es determinarà, per mitjans informàtics, un número aleatori per l'interval que
va des del número 1 fins el número 999 per a l'elecció del President i dels seus suplents, i un
número aleatori per l'interval que va des del número 1 fins el número 999 per a l'elecció dels
Vocals i dels seus suplents. Així mateix s'estableix una seqüència de 51, de tal manera que:
a) En l'elecció de President la persona que en cada una de les relacions de les Meses Electorals
tingui el número que ha tocat serà designada President, a partir d'ella es comptarà el número 51
de seqüència per a establir el primer suplent i es tornarà a comptar el número 51 de seqüència
per a establir el segon suplent.
b) En l'elecció de Vocals el número sortejat designarà el primer Vocal i la seqüència 51
s’utilitzarà per a establir el segon Vocal i els quatre suplents.
c) Es considerarà que a continuació de l'últim número de cada relació el segueix el primer
número de la mateixa.
d) Així mateix, no es tindrà en compte de les llistes de possibles vocals o suplents d'aquests, les
persones que d'acord amb les anteriors regles hagin estat elegits per als càrrecs de President o
suplents d'aquest.

Junta de Govern Local. Sessió núm. 26 / 22-11-2017

2

Secretaria General

e) En el supòsit que alguna de les persones designades com a membres de les meses
electorals se li accepti l’exempció de formar-hi part per alguna causa legal, es designarà a la
persona següent de la llista que tingui els requisits legals per ser designat President o vocal
respectivament.
QUART- Es delega al Servei d’Informàtica i TIC perquè, una vegada aquesta Corporació hagi
efectuat el sorteig, a dalt esmentat, constitueixi les llistes dels Membres de les Meses elegits, i al
Departament d’Estadística i Població, perquè procedeixi a la notificació als interessats.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 6
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta-set minuts, de la qual com
secretari, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari general

M. Dolors Sabater i Puig

Isidre Martí i Sardà
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