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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 2/2021
Caràcter: Extraordinària Urgent
Data: 20 de gener de 2021
Horari: de 09:30:00 a 09:45:00 h
Lloc: Sessió Telemàtica

Hi assisteixen:

MIGUEL COMINO HARO
MIREIA VERGÉS ROSELL
ISIDRE MANUEL BAUTISTA COMPTE
FRANCESCA CAPELLADES LADEVESA
JUAN RAMÓN TORRES BLANCO
MARIA PELÀEZ MORENO
XAVIER GÓMEZ ÁLVAREZ
PATRICIA HIGUERAS OVEJERO
MARIA TERESA AYMERICH BOLTÀ
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO VEGA
MARIA DEL REMEI CERDÀ HERRERO
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT
FINA REINA MORALES
YOLANDA ATIGAS BARBER
JOAQUIM SIMON AYMERICH
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

S’ha excusat d’assistir-hi:

FRANCISCO MANUEL INFANTE SÁNCHEZ

Assistits  per  la  secretària  accidental  senyora  Cristina  Gelabert  Oriol  i 
l’interventor accidental senyor Manuel Moral Flores.

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió
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1.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

1.0.1 Ratificar la urgència del Ple extraordinari en base a l'informe emès per la 
Secretària accidental de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

El President posa a votació d’aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els 
seus membres presents, acorda aprovar la urgència del Ple extraordinari.

1.0.2 Sorteig per a la designació dels presidents i vocals de cada Mesa i la dels  
corresponents suplents per a la realització de les eleccions al  Parlament de 
Catalunya el 14 de febrer de 2021. (P2122021000001).

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: P2122021000001 Eleccions al Parlament de Catalunya el 
14 de febre de 2021.

Tràmit relacionat: Sorteig per a la designació dels presidents i vocals de cada 
Mesa i la dels corresponents suplents per a la realització de les eleccions al 
Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021.

Per Real Decret 147/2020, de 21 de desembre, publicat en el Butlletí Oficial de 
la
Generalitat  de Catalunya  núm.  8301 de data 22 de desembre de 2020,  es 
dissol automàticament el Parlament de Catalunya i es convoquen eleccions al 
Parlament de Catalunya 

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 26.1 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de  19  de  juny,  del  Règim  Electoral,  és  competència  dels  Ajuntaments  la 
formació de les meses, sota la supervisió de les Juntes Electorals de zona.

Atès  que  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  26.2  de  la  Llei  del  Règim 
Electoral abans esmentada, per designar als presidents i vocals de cada mesa i  
suplents, es farà per sorteig públic i de forma virtual, entre la totalitat de les 
persones incloses en la llista d’electors i suplents. 

Vist l’informe emès per la secretària accidental que consta a l’expedient.

Atès ue les Eleccions es celebraran el dia 14 de febrer de 2021, i el sorteig s’ha 
d’efectura entre els dies 16 i 20 de gener d’enguany.

El  Ple acorda l’adopció del següent:
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ACORDS

 Primer.-  Ratificar la urgència del Ple extraordinari en base a l’informe emès 
per la secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Segon.- Procedir mitjançant sorteig públic i  de forma virtual, a la designació 
dels presidents i vocals de cada Mesa i la dels corresponents suplents per a la  
realització de les eleccions al  Parlament de Catalunya que se celebraran el 
proper 14 de febrer de 2021.

Tercer.-  La  relació  de  les  persones  designades  amb  els  seus  respectius 
càrrecs s’annexaran al present acord un cop realitzat el sorteig.

Quart.-  Notificar la designació, en el termini màxim de 3 dies, juntament amb 
els manuals d’instrucció, a les persones interessades. 

Cinquè.- Comunicar l’acord, juntament amb el llista adjunt, a la JEZ. 
rma]

L’alcalde  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com a  secretària  accidental,  estenc 
aquesta acta.

La secretària accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]
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