Acta del Ple

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Tivenys. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 60662EC02F3342BA959616616AEDBE2A i data d'emissió 22/02/2021 a les 09:47:51

Identificació de la sessió
Sessió: sessió urgent extraordinaria - sorteig II ELECCIONS 14F
Ens: Ajuntament de Tivenys
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Eladi Galbe Mauri
Secretari/ària: Sara Alcoverro Rel
Dia: 4 de febrer de 2021
Hora d'inici: 20:00
Hora de finalització: 20:17
Lloc: SALA DE PLENS AJUNTAMENT
Assistents:
Sra. Jana Vicente Marquès (IMPLICATS ERC)
Sr. Jordi Piñol Puig (IMPLICATS ERC)
Sra. Paula Piñol Piñol (IMPLICATS ERC)
Sra Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Sr. Francisco Javier Mauri Bonavida (PSC)
Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero (PSC)

Es realitza per mitjans telemàtics per la plataforma ZOOM en diferit.

ACORDS
SECRETARIA
1. APRECIACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA
Aprovat per majoria absoluta dels assistents

Fets
Primer.- En data 22 de desembre de 2020 es va publicar en el DOGC el Decret 147/2020, de
21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’
eleccions, pel qual s’han de celebrar eleccions al Parlament de Catalunya el proper dia 14 de
febrer de 2021.
Segon.- En data 15 de gener de 2021, publicat al DOGC de l’endemà, la Generalitat va dictar el
Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al
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Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia causada per la COVID-19, i disposa que es convocaran per tal que tinguin lloc el dia
30 de maig de 2021, prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i
de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,
mitjançant un decret del vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la
Generalitat, motiu pel qual aquest ajuntament va decidir no convocar la mencionada sessió
plenària. En data 19/1/2021, d’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya queda suspès cautelarment, per raons d’especial urgència,
el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions
al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia causada per la COVID-19. Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits
del procés electoral, entre ells els sortejos de membres mesa i la selecció de representants de
l’ Administració.
En aquest sentit, la subdirecció general de processos electorals, en data 19/1 /2021 ha informat
del següent: “Us comuniquem que, d’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya queda suspès cautelarment, per raons d’especial
urgència, el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les
eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària
derivada de la pandèmia causada per la COVID-19. Aquest fet implica que s’han de reprendre
tots els tràmits del procés electoral, entre ells els sortejos de membres mesa i la selecció de
representants de l’Administració. En relació amb l’últim tràmit, us informem que a l’aplicació
SGE+ disposeu del formulari de representants per introduir les dades dels representants del
vostre municipi”.
Tercer.- En data 04/02/2021 s'ha rebut ofici remès per per la Junta Electoral de Zona de
Tortosa sol·licitant un nou sorteig atès les nombroses excuses presentades i aprovades,
deixant la mesa amb escassos efectius suplents, tot el que comporta la convocatòria d'urgència
d'aquesta sessió plenària per efectuar el pretès sorteig i poder disposar dels suficients suplents
per la mesa de les eleccions programades per al pròxim 14 de febrer de 2021.

Fonaments de dret
Primer.- De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig
públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent
que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. D’entre ells, 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. A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent
aplicació informàtica que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les
persones que han de formar part de la mesa. Aquesta designació serà supervisada per la Junta
Electoral de Zona, motiu pel qual se li comunicarà la designació de membres efectuada d’acord
amb el sorteig, i la Junta Electoral de Zona, com a òrgan competent, efectuarà les notificacions
i comunicacions corresponents al les persones designades així com al Jutge de pau o de
primera instància en els termes dels apartats 2 i 5 de l’article 27 de la LOREG.
Segon.- L’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local diu,
en els mateixos termes que fa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que “Els
òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessions ordinàries de
periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents”, així com que “Les
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sessions plenàries han de convocar-se, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria del qual amb aquest
caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, en el seu cas, votació, haurà de figurar a la
disposició dels Regidors o Diputats, des del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria de
la Corporació”.
En relació a això, l’art. 79 del mencionat reial decret diu que “Són sessions extraordinàries
urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la urgència de l'assumpte o assumptes a
tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils
exigida per la Llei 7 /1985, de 2 d'abril. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de
l'ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta estimada pel
Ple, s'aixecarà tot seguit la sessió”.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Apreciar i declarar la urgència de la sessió plenària convocada amb caràcter
extraordinari i urgent per tal de procedir a fer el sorteig dels membres titulars i suplents de la/les
mesa/es electoral/s del municipi a les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper
dia 14 de febrer de 2021.
Segon.- En cas que s’apreciï i es declari la mencionada urgència, procedir a continuar amb la
sessió en els termes del que disposa el decret de convocatòria. De no ser així, es procedirà a l’
arxiu de l’expedient.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

2. SORTEIG PÚBLIC MESES - SUPLENTS ELECCIONS 14F
Es procedeix al sorteig per obtenir nous desginats de suplents. Els resultats són:
Primer suplent President: CURTO NACHER, MARTA
Segon suplent President: BUITRAGO AGUDELO, ALIX CECILIA
Primer suplent del 1er VOCAL: VICENTE ROIG, JORDI
Segon suplent del 1er VOCAL: PRIETO GARRIT, RITA
Primer suplent del 2n VOCAL: BADIA PIÑOL, MARIA ISABEL
Segon suplent del 2n VOCAL: MONTARDIT MARQUES, MARIA NIEVES
No hi ha debat.

Fets
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El 14 de febrer de 2021 se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya d’ acord amb la
convocatòria efectuada pel Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del
Parlament de Catalunya i de convocatòria d’ eleccions.
Atès el recent ofici enviat per la Junta electoral de zona (Tortosa) sol·licitant un nou sorteig per
cobrir diverses plaçes de suplents per les eleccions del 14 de febrer.
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Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre
la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent que sàpiguen
llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. D’entre ells, 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.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que
selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part
de la mesa.
Aquesta designació serà supervisada per la Junta Electoral de Zona, motiu pel qual se li
comunicarà la designació de membres efectuada d’acord amb el sorteig, i la Junta Electoral de
Zona, com a òrgan competent, efectuarà les notificacions i comunicacions corresponents al les
persones designades així com al Jutge de pau o de primera instància en els termes dels
apartats 2 i 5 de l’article 27 de la LOREG.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Designar membres suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi a les persones
resultants del sorteig, que constaran a l’expedient.
Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà
un manual d’instruccions sobre els seves funcions.
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s d’
aquest municipi a la Junta Electoral de Zona.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde President

Sara Alcoverro Rel

Eladi Galbe Mauri
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