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Acta del Ple de 
l'Ajuntament del 

Masnou 
 

 
 
 
 

Sessió extraordinària i urgent 
 20 de gener de 2021 

Inici: 12:09 h  Final: 12:15 h 
Lloc: La sessió té caràcter telemàtic 

Núm.   PLE2021000002  
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Assistència 

 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 

 

Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)   
 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)  
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)  
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP) 
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)  
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. - Ratificació de la declaració de la urgència de la sessió. 

 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202101200018055000_FH.mov&topic=1 

 
Acord:  
 
“En data 11 de gener vaig convocar el Ple extraordinari del dia 18 de gener a les 12 hores 
per celebrar el sorteig dels membres de les meses de les eleccions del Parlament de 
Catalunya convocades pel dia 14 de febrer de 2021. 
 
El passat dissabte es va publicar al DOGC el Decret 1/2021, de 15 de gener, del 
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat pel qual es va 
deixar sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades 
per al proper 14 de febrer de 2021. A la vista d’aquest decret vaig desconvocar el Ple 
extraordinari convocat pel dia 18.  
 
Avui s’ha fet públic que la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha suspès de forma cautelar el Decret 1/2021 del Vicepresident del 
Govern en substitució de la presidència de la Generalitat d’anterior referència. Igualment 
la Junta Electoral de Zona de Mataró ha comunicat a l’Ajuntament que de conformitat 
amb el pronunciament del TSJC d’avui cal continuar la tramitació de les eleccions al 
Parlament de Catalunya. 
 
L’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general 
(LOREG) determina que el Ple per celebrar el sorteig dels membres de les meses de les 
eleccions s’ha de realitzar entre els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria. En aquest 
cas, la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya va tenir lloc per Decret 
147/2020, de 21 de desembre, publicat al DOGC el dia 22 de desembre de 2020, de 
forma que el període per fer aquest ple és entre els dies 16 i 20 de gener de 2020. Per 
tant, essent demà el darrer dia d’aquest període cal convocar de forma extraordinària i 
urgent el Ple per efectuar aquest sorteig demà a les 12 del migdia. 
  
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per unanimitat, dels 
presents (13), l’acord següent: 
 
Únic. Ratificar la urgència de la sessió.” 

 
Resultat: Aprovat per 13 vots a favor.  

 
Votació 

Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i JxCAT-UNITS (2 
regidors), hi voten a favor. 
 
2. - Sorteig per a la designació dels membres que hauran de formar les meses 
electorals a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la videoacta. Es poden 
consultar a l’enllaç següent: 
 

http://videoacta.elmasnou.cat?meeting=video_202101200018055000_FH.mov&topic=2 

 
Acord:  

 

http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101200018055000_FH.mov&topic=1
http://videoacta.elmasnou.cat/?meeting=video_202101200018055000_FH.mov&topic=2
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“Vist el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de 
Catalunya i de convocatòria d'eleccions, publicat en el DOGC número 8301 de data 22 de 
desembre de 2020 i en el BOE número 332 de la mateixa data.  
 
Vist l’informe emès pel secretari general d’aquesta Corporació, en data 19 de gener de 
2021, en relació al procediment a seguir per al sorteig de membres de mesa en les 
eleccions al Parlament de Catalunya 2021, i que diu literalment: 
 

“L'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general (LOREG), referent a la selecció dels membres de les meses electorals, 
diu el següent: 
 
“”1.- La formació de les Meses és competència dels 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, han de saber llegir i escriure i ser menors de setanta anys, si bé 
a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la 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.”” 
 
Per tal de complir amb la normativa electoral, es proposa el procediment 
següent: 
 
1. El número mínim a sortejar en cada mesa serà d'un president titular i dos 

suplents i dos vocals titulars amb dos suplents cadascun. Com a 
conseqüència de les al·legacions acceptades, per part de la Junta Electoral 
de Zona, a vegades no és suficient amb la designació de dos suplents, per 
això són escollits sis reserves per a cada suplent de membre de Mesa.  

 
2. A l’ordinador es fa una llista d’electors que saben llegir i escriure, 

compresos entre 18 i 69 anys. A partir d’aquesta llista, es fa el sorteig 
informàtic de càrrecs en dues fases: 

 
2.1 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. 
 

2.2 En segon lloc, s’elabora el llistat dels electors designats en el procés 
anterior, per a procedir a la seva lectura i posterior notificació. 

 
El Ple estarà vàlidament constituït amb la presència d’un terç (7 regidors), com 
a mínim, del nombre legal de regidors. Serà necessària la presència de la 
persona titular de l’Alcaldia i la persona titular de la Secretaria general o les que 
legalment les substitueixin, tot això de conformitat amb l’article 13.3 del ROM.” 

 
Per tot això, el Ple de la corporació adopta, per assentiment, els acords següents: 
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Primer. Acceptar el procediment assenyalat en l’informe transcrit. 
 
Segon. Procedir a l’elecció dels i de les membres que hauran de formar les meses 

electorals a les properes eleccions al Parlament de Catalunya el dia 14 de febrer de 
2021.”  
 
Resultat: Aprovat per assentiment. 

 
Queda a l’expedient còpia sencera de la llista de persones membres de les meses 
electorals, que s’autenticarà. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 

 
 


