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CONVOCATÒRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
 
 
Us convoco a la sessió extraordinària  que  celebrarà  el Ple de l'Ajuntament 
a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, el proper dimecres dia 22 de 
novembre de 2017, a les 9.00 hores. En  cas que no poguéssiu assistir 
cal que, per escrit, manifesteu els motius que us ho impedeixin. 
 
En compliment dels preceptes legals vigents, us informo que els assumptes 
a tractar a la sessió abans indicada, són els que figuren al següent: 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
1.- SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES QUE COMPOSARAN LES 
MESES ELECTORALS per a les properes ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA del dia 21 de desembre de 2017. 
 
 
 
Lloret de Mar, 16 de novembre de 2017 
 
L’alcalde 
Jaume Dulsat i Rodríguez  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
1.- SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES QUE COMPOSARAN LES 
MESES ELECTORALS per a les properes ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA del dia 21 de desembre de 2017. 

 
 
Convocades les Eleccions al Parlament de Catalunya, es procedeix 
donar compliment al previst a l’article 26 de la Llei orgànica de Règim 
Electoral i fer proposta a la Junta Electoral de Zona de les persones 
que han de formar les Meses Electorals el proper dia 21 de desembre 
de 2017. 
 
L'article 25 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
assenyala: 
 

1. La Mesa Electoral està formada per  un President  i dos 
Vocals. 

 
2. En el supòsit de concurrència d'eleccions, la Mesa Electoral 

és comú per a totes elles. 
 
L'article 26, assenyala: 
 

1. La formació de les Meses és competència dels Ajuntaments 
sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. 

 
2. El President i els Vocals de cada Mesa són designats per 

sorteig  públic  entre  la  totalitat  de  les  persones incloses 
a la llista d’electors de la Mesa corresponent, que sàpiguen 
llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir 
dels seixanta-cinc podran manifestar la seva renuncia en el 
termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de 
Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau o,  
subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent. 

 
3. Es procedirà de la mateixa forma per al nomenament de 2 

suplents per cadascun dels membres de la Mesa. 
 

4. Els sorteigs esmentats més amunt es realitzaran entre els 
dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria. 

 
Per  a  la propera consulta electoral s'ha  previst  un total de trenta 
(30) Meses Electorals i amb la finalitat d'alleugerir el sorteig es 
proposa el següent: 
 
La designació es farà mitjançant un procés informàtic en la forma 
següent: 
 



 

Prèviament al començament del Ple, s’ha introduït al programa el 
Cens Electoral, establint criteris per tal que només figurin com a 
candidats a membres de les Meses Electorals aquelles persones que 
compleixin les condicions de titulació i edat que fixa la Llei per a poder 
ser President o Vocal. 
 
La previsió és extreure un número –de forma automàtica- per a 
President i dos altres pels dos vocals i utilitzar el mateix per a cada 
Mesa Electoral. A partir d’aquest número, el programa informàtic ens 
assenyalarà cada 57, el President i els seus suplents i de la mateixa 
manera s’actuarà en el cas dels vocals. 
 
Les baixes entre els primerament elegits (sigui quin sigui el motiu), 
seran cobertes per les persones següents del cens (que compleixin 
els requisits abans esmentats), per cada persona que causi baixa. 
 
Segons preveu l’article 27 de la Llei Electoral no poden desenvolupar 
el càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals els que es 
presentin com a candidats. 
 
Per això, seguint el criteri de les anteriors convocatòries, en el supòsit 
de sortir elegit per algun dels càrrecs indicats, una persona que figuri 
en una candidatura o algun dels funcionaris compromesos en funcions 
electorals, serà substituït pel que segueixi a la llista. 
 
 
 

Lloret de Mar, 16 de novembre de 2017 
 

L’alcalde 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
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