ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DEL DIA 20
DE GENER DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint de gener
de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària i urgent del ple:
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM)
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS)
Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG)
Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM)
Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM)
Antonio López López (PSC-CP)
M Montserrat Inglés Novell (PSC-CP)
Josep Plana Monné (PSC-CP)
Alícia Inglés Villena (PSC-CP)
Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR)
Jordi Eliseu Porta González (Cs)
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Intervé el Sr. alcalde i explica els motius per apreciar la urgència de la sessió
que rauen en la publicació de Decret 147/2020, de 21 de desembre, de
dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria
d’eleccions, 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
i la interlocutòria amb mesures cautelaríssimes del Tribunal Superior de Justícia
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de Catalunya de data 19 de gener de 2021 que suspèn les mesures adoptades
pel Decret 1/2021, de 15 de gener.
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Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 98 “b” del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, l’alcaldia proposa declarar la urgència de la sessió.

17/03/2021 Alcalde

Tot seguit es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió amb el
següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR), Carles Guillén i Montserrat
(JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERCAM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell (PSC-CP),
Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi Eliseu
Porta González (Cs).
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JORDI CABRE MARTORELL
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Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta
exigit pels articles 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i 51 Real del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, acorda aprovar la urgència de la sessió.
2. PROPOSTA DE SORTEIG DELS ELECTORS QUE HAN DE FORMAR
PART DE LES MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE CONSTITUIR AMB
MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Llegit l’enunciat del punt de l’ordre del dia pel Sr. alcalde, cedeix la paraula al
secretari que explica com es realitzarà el sorteig:
“Bé, procedirem al sorteig per triar els membres de les meses, mitjançant
l’aplicació que ens facilita l’Oficina del Cens Electoral i l’Oficina de l’Institut
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Nacional d’Estadística, llavors el procés el compartiré amb tots vosaltres fins el
moment en que surtin els noms d’aquestes persones, que les tria la màquina,
per una qüestió de protecció de dades de caràcter personal. Si mireu tot el
procediment veureu que no hi ha cap sorteig prèviament fet, sinó que el farem
ara, i quan estigui fet, jo us diré que ja surt, que ja tenim tota la informació que
necessitem, però aquesta informació no la podreu veure en aquests moments
així en directe perquè hi podrien accedir totes les persones que ens estiguin
veient i visualitzin la sessió a posteriori al Youtube doncs perquè no hi tenen
accés a aquestes dades que són dades protegides per la Llei de protecció de
dades”.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Després de diverses intervencions per tal d’ajustar el forma de visualització de
l’aplicació per on es realitza la sessió, prossegueix el secretari:
“Aquí on diu que obtenció d’un recompte per meses, accepto, aquest és el
resum de cada mesa, de quants electors hi ha, i anem a la pantalla del sorteig,
tatxa el sorteig de totes les meses, ho indico, ho aneu seguint? aneu veient això
que us dic?”
Resposta afirmativa unànime.
El secretari: “aquí fa el sorteig de totes les meses, el número de suplents per
cada càrrec, aquí hi poso el nombre màxim que ens permet l’aplicació per
motius més que evidents per la situació que estem vivint. Normalment sempre
en triem quatre o cinc de més, cada mesa està constituïda per una presidència
dues vocalies, primer vocal, segon vocal i cadascun d’aquests càrrecs té dos
suplents, a més a més nosaltres n’elegirem set més d’addicionals per no tenir
que repetir un sorteig com el que anem a fer ara. Cas que algú presenti excusa
davant la Junta Electoral de Zona i aquesta li accepti. D’acord? Per tant diem
que com més en posem més tranquil·litat tenim a l’hora d’anar proveint aquests
càrrecs que son d’obligat compliment. D’acord, faig el sorteig de totes les meses
amb el número de tots els suplents màxim i ja està, i procedeixo a fer el sorteig.
El sorteig per seleccionar membres de les meses electorals ha finalitzat, per
veure el resultat premeu el botó veure resultats, aquesta és l’operació que no
faré perquè no puc compartir aquestes dades amb el públic en general,
d’acord? Ja hem fet el sorteig dels membres de meses, els regidors i regidores
que vulguin se’ls hi pot fer arribar la minuta del sorteig, deixo de compartir
aquesta pantalla, i passem a la normal. Per part meva ja està.
Tot seguit es dona compte de la següent proposta:
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Mitjançant Decret 147/2020, de 21 de desembre, es dissol de forma automàtica
el Parlament de Catalunya i s’hi convoquen eleccions per al dia 14 de febrer de
2021. (Butlletí Oficial de l’Estat número 332, de 22 de desembre de 2020).
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D’acord amb el calendari electoral legalment determinat, mitjançant Decret de
l’alcaldia 2021/22 de 13 de gener de 2021 es va convocar sessió extraordinària
del Ple de l’Ajuntament, de forma telemàtica per al dia 18 de gener de 2021, a
les set de la tarda (19.00 h).
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8317, de 16 de gener
de 2020 s’ha publicat 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 i es convoquen noves eleccions per tal que tinguin lloc el dia 30 de
maig de 2021, condicionades a l’anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques
i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya.
Conseqüentment, mitjançant Decret de l’alcaldia 2021/45/bis de 18 de gener de
2021 es va deixar sense efecte la convocatòria de la sessió extraordinària del
Ple de la Corporació prevista per al dia 18 de gener de 2021.
El Decret 1/2021, de 15 de gener, ha estat recorregut davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, el que en data 19 de gener de 2021 ha emès
una interlocutòria amb mesures cautelaríssimes en la que diu textualment:
“SUSPENDER cautelarmente, por razones de especial urgencia y en tanto se
sustancia esta pieza, el Decret 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin
efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de
febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada
por la COVID-19”.
Paral·lelament hem rebut comunicació de la Sub-direcció General de
Processos Electorals i Democràcia Directa del Departament d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència en que s’insta a reprendre els tràmits
electorals tendents a complir amb l’objecte del Decret 147/2020, de 21 de
desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de
convocatòria d’eleccions.
L’ajuntament té autoritzades un total de cinc meses electorals, tres al col·legi
electoral situat a la sala polivalent del Centre Cultural (Plaça de l’1 d’octubre) i
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dues a l’edifici polivalent de la urbanització Pins Manous III (carrer del Barcelonès
núm. 47).
5

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
Primer.

Designar membres titulars i suplents de les meses electorals 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.
D'acord amb el que es preveu en l'article 27.3 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, els designats
President i Vocal de les Taules electorals disposen d'un termini de set
dies per al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i
documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec.

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.”

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR), Carles Guillén i Montserrat
(JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERCAM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell (PSC-CP),
Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi Eliseu
Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
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I quan és un quart menys quatre minuts de vuit i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

16/03/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
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