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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 24 DE NOVE MBRE DE 
2015 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del matí del dia vint-i-quatre de 
novembre de dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, 
Alcalde-President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es 
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple, de 
conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels Ens locals. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Antonio López López  
 
REGIDORS/ES: 
Montserrat Inglés Novell 
Carlos Álvarez Molina 
Eva Zafra Agea 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Joan Morlà i Mensa 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès  
 
Excusa la seva assistència la Sra. Teresa M. Canela i Armengol. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
1. SORTEIG DELS ELECTORS QUE HAN DE FORMAR PART DE LES 
MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE CONSTITUIR EL PROPER DIA 20 
DE DESEMBRE DE 2015. 
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Mitjançant Decret 555/2015, de 19 de novembre, es convocaren eleccions al 
Congrés de Diputats i al Senat per al proper 20 de desembre de 2015 (BOE 
núm. 257, de 27 d’octubre). 
 
Atès que s’han complert totes les previsions establertes a la Llei  Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en quant a comunicació 
dels emplaçaments per la col·locació de propaganda electoral i la realització 
dels actes de campanya, així com el domicili del col·legi electoral i l’exposició 
pública de les llistes del cens electoral. 
 
Atès que els articles 25 i 26 de l’esmentada LOREG disposen que les Meses 
Electorals estaran formades per un President i dos Vocals, elegits mitjançant 
sorteig públic entre les persones incloses dins el Cens electoral de la 
corresponent Secció, excloent-ne els que siguin majors de 70 anys i no 
sàpiguen llegir ni escriure, així com aquells que es presentin com a candidats 
per qualsevulla de les llistes; en el cas del President, haurà d’estar en possessió 
del títol de Batxiller o d’FP de segon grau, i només subsidiàriament podrà tenir 
el Graduat Escolar o equivalent. En el mateix acte es designaran dos suplents 
per cada un dels membres de la mesa. 
 
En conseqüència, i d’acord amb l’article 23 de la LOREG es procedeix a 
efectuar el sorteig de les persones incloses en el Cens Electoral, excloses totes 
aquelles majors de 70 anys. 
 
Una vegada efectuat el sorteig el resultat és el que tot seguit es reflecteix: 
 

SECCIÓ: 1  
MESA: A 
 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: José Díaz Garcia  DNI  ***3352** 
1R.VOCAL: Francisco Alcantara Curiel DNI  ***3069** 
2N.VOCAL: Agustin Díaz Garcia DNI  ***7412** 

 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: Rosó Bové Perelló DNI ***5355** 
DEL PRESIDENT: Manuel Isidro Espallargas Miguel DNI ***9839** 
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DEL 1R.VOCAL: Esther Amador Merino DNI ***0691** 
DEL 1R.VOCAL: Nathalie Eicher Ferrer DNI ***6302** 
DEL 2ON.VOCAL: Maria Lorena Aincioa Perez DNI ***6562** 
DEL 2ON.VOCAL: Anna Pilar Berdejo Duran DNI ***8007** 

 
 
SECCIÓ: 1  
MESA: B 
 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: Roman Mas Ingles DNI ***9780** 
1R. VOCAL: Juan Ramon Margalef Vizcarri DNI ***7685** 
2ON. VOCAL: José Manuel León Rodero DNI ***8927** 

 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: Oscar Montesino Jaen DNI ***8325** 
DEL PRESIDENT: Sonia Olivé Sanso DNI ***7285** 
DEL 1R. VOCAL: Vicenç Margallo Pizarro DNI ***0043** 
DEL 1R. VOCAL: Santiago Gonzalez Bernabé DNI ***7953** 
DEL 2ON. VOCAL: Jordi Gavaldà Salort DNI ***5504** 
DEL 2ON. VOCAL: Liset Lanier Bermudez DNI ***2185** 

 
 
SECCIÓ: 1  
MESA: C 
 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: Diego Antonio Rubio Merino DNI ***5937** 
1R. VOCAL: Sergio Puente Cabello DNI ***5760** 
2ON. VOCAL: Jorge Sardà Somolinos DNI ***0465** 

 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: Maria Nieves Vasallo Garcia DNI ***6511** 
DEL PRESIDENT: Maria Luisa Roldan Galisteo DNI ***5850** 
DEL 1R. VOCAL: Concepción Pegueroles Falcó DNI ***0835** 
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DEL 1R. VOCAL: José Manuel Patino Garcia DNI ***7031** 
DEL 2ON. VOCAL: Ricardo Puigdevall Lamolla DNI ***0427** 
DEL 2ON. VOCAL: Oscar Santos Alcaraz DNI ***1459** 

 
 
SECCIÓ: 2  
MESA: A 
 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: Josep M. Gavaldà Colomina DNI ***3459** 
1A. VOCAL: Isabel Fortuny Baduell DNI ***1281** 
2ON. VOCAL: Enrique Dalmau Barberà DNI ***0852** 

 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: Samir Hassan Puig DNI ***0913** 
DEL PRESIDENT: Rocio López Alba DNI ***8839** 
DE LA 1A. VOCAL: Anna Fortuny Baduell DNI ***1281** 
DE LA 1A. VOCAL: Georgina Bianchi Castell DNI ***1972** 
DEL 2ON. VOCAL: Ramon Baena Accensi DNI ***6642** 
DEL 2ON. VOCAL: Francisco Javier Collado Rodriguez DNI ***7053** 

 
 
SECCIÓ: 2  
MESA: B 
 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: Albert Margol Muñoz DNI ***3684** 
1A. VOCAL: Gemma Martin Castarlenas DNI ***9414** 
2ON. VOCAL: Ramon Martínez Miranda DNI ***5441** 

 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: Elisabet Pujol Pauli DNI ***0109** 
DEL PRESIDENT: Maria Carmen Martínez Ríos DNI ***4928** 
DE LA 1A. VOCAL: Alba Roca Xirinachs DNI ***9083** 
DE LA 1A. VOCAL: M. Dolores Ramiro Jiménez DNI ***8832** 



 

5 
 

DEL 2ON. VOCAL: Agustí Salvat Batalla DNI ***0644** 
DEL 2ON. VOCAL: Alberto Ventura Cohi DNI ***2962** 

 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA D E LA 
SEU ELECTRÒNICA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Aquest Ajuntament té la intenció de posar en marxa la seu electrònica 
municipal per tal de facilitar la intercomunicació entre l’ajuntament i els 
administrats. 
 
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, una 
proposta de reglament de creació i funcionament d’aquesta seu electrònica. 
 
Per tot això, proposo que el Ple acordi:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment  el reglament per la creació i funcionament de 
la seu electrònica d’aquest ajuntament. 
 
Segon.- Aquest acord provisional i el text del reglament s’han d’exposar al públic 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, 
al·legacions. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional.  L’acord provisional elevat a definitiu més el text 
íntegre del reglament, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en 
que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.” 
 
Acte seguit pren la paraula el Sr. Marcelo Javier Tarantino per dir que calia haver-
ne parlat amb antelació i saber com s’implementarà aquesta seu electrònica. Els 
recursos, els costos, etc. etc. ja que amb el material adjunt que han rebut no 
s’explica. Convé explicar les coses. 
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Intervé el Sr. Joan Díaz i Rull i pregunta qui serà el responsable d’implementar la 
seu electrònica? qui ho farà? a qui s’ha d’adjudicar? Aquesta adjudicació l’ha 
d’aprovar el Ple o la Junta de Govern?. S’ha de definir què farà cadascú abans 
de poder pronunciar-se. La idea és bona, però no es comparteix la manera 
d’actuar de l’equip de govern. 
 
Acte seguit intervenen el Sr. Joan Morlà, en representació d’UNICAT i el Sr. 
Carles Guillén, com a portaveu de CiU donant una explicació basada en 
arguments similars als exposats. 
 
Intervé el Sr. alcalde dient que aquest tema havia sortit a darrera hora i que no hi 
ha cap problema per tractar-lo més àmpliament en la propera sessió de la Junta 
de Portaveus. 
 
Intervé el Sr. secretari per aclarir que es tracta de l’ordenança tipus facilitada pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i que per a la seva 
aprovació, al contrari que amb les ordenances fiscals, no estem sotmesos a 
termini. Alhora, el Consell Comarcal ens ha inclòs en el pla per a la implantació 
de la seu electrònica i la immediata aplicació de la Llei de la Transparència, tasca 
per a la que ha contractat a una empresa especialitzada que ha estat la que ens 
ha recomanat l’aprovació del Reglament a la major brevetat. 
 
El Sr. Joan Díaz intervé dient que aquesta explicació clarifica les coses però que 
potser hagués estat millor haver-la tingut abans de sotmetre la qüestió a la 
consideració del ple. 
 
Intervé l’alcalde dient que a l’empresa la paga el Consell Comarcal amb fons de 
la Diputació que és qui els ha concedit la subvenció per realitzar les tasques. No 
hi ha cap problema per parlar-ne al proper Ple i a la Junta de Portaveus o fer una 
reunió expressa. Al text de l’Administració Oberta de Catalunya no s’ha afegit ni 
tret res. 
 
Intervé el Sr. Carles Guillén dient que convindria que la Diputació de Tarragona 
donés formació al respecte als regidors. 
 
L’alcalde diu que no hi ha cap inconvenient per part de l’ajuntament per facilitar 
l’assistència dels regidors als cursos de formació que creguin escaients, sempre 
que estigui relacionats amb el càrrec. 
 



 

7 
 

A continuació es procedeix a la votació: Hi voten a favor el Sr. Antonio López, la 
Sra. M. Montserrat Inglés, el Sr. Carlos Álvarez i la Sra. Eva Zafra. La resta de 
regidors voten en sentit negatiu. 
 
Amb la qual cosa la proposta no és aprovada. 
 
I, essent les nou hores i trenta minuts i no havent-hi més assumptes a tractar, el 
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta. 
 
L’alcalde         El Secretari 
      


