
                     

ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2010  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 2 de novembre de 2010, a les nou del matí, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió 
extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Fina Soler Buch, Marta Fontani ol 
Passolas, Veva Ruiz Teixidor, Josep Berga Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, 
Pere Gómez Inglada .   
 
Actua com secretari, el Secretari Accidental de la Corporació, Sr. Miquel  Torrent Compte . 

 
NÚM. 1.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS  
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010  

 
Es dóna compliment a la resolució de l’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2010, per la qual es 
convocava els membres del Consistori a un Ple extraordinari, així com a la Junta Electoral de 
Zona, per tal de procedir al sorteig per a la formació de les meses electorals de les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, a l’empara de l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general. 
 
Es dóna lectura de la normativa que regeix l’acte per efectuar el sorteig per tal de designar els 
presidents i els vocals de les meses entre la totalitat de les persones censades en cadascuna 
de les Seccions, que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. En el 
cas dels presidents, els designats hauran de tenir el títol de batxiller o el de formació 
professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. També 
s’hauran de designar de la mateixa manera i amb les mateixes característiques, dos suplents 
per cadascun dels membres de la mesa. 
 
Seguidament es procedeix a executar del programa informàtic que escollirà aleatòriament els 
membres de cadascuna de les meses que hi hauran a la ciutat d’Olot.  
 
Del resultat individualitzat per cadascuna de les meses electorals se n’extreu un llistat que 
s’adjunta com annex a l’expedient d’aquest Ple. Així mateix, s’estén una acta que es remet al 
president de la Junta Electoral de Zona, a l’efecte de poder fer els nomenaments i emetre les 
pertinents notificacions a tots els membre de les meses. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a dos quarts de deu del matí. I  per a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              EL SECRETARI ACCIDENTAL, 


