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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA VINT DE GENER DE 2021. 
 
 
Acta núm. 1/2021 
 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT   
 
Francesc Arasa Pascual 
 
 
SRS. REGIDORS: 
 
Sr. José Luís Pitarque Balagué 
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez 
Sr. Lluís Cabrera Roch 
Sra. Meritxell Faiges Albiol 
Sr. Àlvar Casanova Curto   
Sr. Rafel Tomàs Royo 
Sr. Antonio Galve Segarra 
Sra. Paula Ramírez Serra 
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez 
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos 
 
 
SECRETARI INTERVENTOR 
 
Jordi Monrós Garate 
 
 
A la Vila de l’Ampolla el dia vint-i-ú de gener de dos mil vint, essent les 14,45 hores al Saló 
de Sessions de la Casa Consistorial, sota la Presidència de l’Il·ltre. Sr. Alcalde, En Francesc 
Arasa Pascual, i els Regidors que al marge s’expressen, assistits per mi, el sota-signant, 
Secretari del SAM de la Diputació de Tarragona, en funcions a l’Ajuntament de l’Ampolla, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària urgent. 
 
Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, article 94-C de la Llei 8/87, de 15 d’abril i 90 del Reial Decret 2.568/86, de 28 
de novembre, i vist que s’ha obtingut el quòrum suficient per a quedar legalment constituïda 
la Corporació, el Senyor President obre l’acte i es tracten els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 

 
 

Ordre del dia: 
 
 
1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió. 
2.- Sorteig públic per a la designació dels membres titulars i suplents de les meses 
electorals de l'ampolla en les eleccions al parlament de catalunya del dia 14-2-2021. 
 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
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1.1. El Sr. alcalde explica els motius que han donat lloc a la convocatòria d'aquest ple i 
demana la ratificació del caràcter urgent de la sessió, d'acord amb el que disposa la lletra b) 
de l'article 98 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 l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
1.2. Intervencions: 
 
No n'hi ha. 
 
 
1.3. Votació: 
 
Per unimitat dels assistents es ratifica el caràcter urgent de la convocatòria de Ple 
extraordinari. 
 
 
2.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS i 
SUPLENTS DE LES MESES ELECTORALS DE L'AMPOLLA EN LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14-2-2021. 
 
 
En data 22 de desembre de 2020 es va publicar al 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. 
 
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 Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària 
derivada de la pandèmia provocada 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 al seu torn 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. 
 
Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre els 
quals, el sorteig dels membres de les meses i la selecció dels representants de 
l’Administració. 
 
En aquest sentit, la Subdirecció General de Processos Electorals de la Generalitat, 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 
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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”. 
 
En aquesta mateixa sessió plenària s’ha apreciat i declarat la urgència de la sessió plenària 
convocada amb caràcter extraordinari i urgent per a procedir a fer el sorteig dels membres 
titulars i suplents de les meses electorals del municipi a les eleccions al Parlament de 
Catalunya a celebrar el proper dia 14 de febrer de 2021 i, per tant, es procedeix a continuar 
amb la sessió en els termes del que disposa l'esmentat decret de convocatòria. 
 
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, 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 
a 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. 
 
Per tot això, el plenari, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Designar, en quaitat de membres titulars i suplents de les meses electorals de 
L'Ampolla, les persones seleccionades per sorteig, el resultat del qual, consta a l'expedient.  
 
Segon.- Notificar als interessats, en el termini de 3 dies, l'esmentada designació, a la qual, 
s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les funcions que tenen encomanades 
d'acord amb la legislació electoral. 
 
De conformitat amb l'article 27.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 
Electoral General, els designats com a President i Vocal de les Meses electorals disposen 
d'un termini de set dies per al·legar, davant la Junta Electoral de Zona, la causa justificada i 
documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec. 
 
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals 
d’aquest municipi a la Junta Electoral de Zona de Tortosa. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 15,05 hores, el president aixeca la 
sessió, de la qual s’entén aquesta esborrany d’acta. En dono fe. 
 
El secretari, 
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