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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 31-10-2012 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia trenta-u d’octubre de 
dos mil dotze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la 
presidència de l’Alcalde,  Sr. Pere Vila i Fulcarà. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indiquen, a l´objecte de 
celebrar sessió pública extraordinària:  
 
Assistents:  Sra. Núria Escarpanter i Olivet, , Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. 
Jordi Vilà i Baró,   Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle i Sr. Josep Ortiz 
de Zárate i Perals. 
 
Excusen la seva absència: Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Assumpció Ministral i 
Dardé, Sr. Joan Carles Subirats i Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís 
Noguera i Negre i la Sra. Anna Mª Pujol i Llosa. 
 
Actua com a Secretària accidental la Sra. Sílvia Tabernero i Jódar, per absència del 
titular, en virtut del Decret d’Alcaldia de data 26-10-2012. 
 

Seguidament s’entra a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia: 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 
 
El Sr. President demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 3 d’octubre 
de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 3 d’octubre de 2012, sense 
esmenes. 
 
 
2.- Sorteig de membres de meses electorals a les eleccions al Parlament de 
Catalunya. 
 
Mitjançant Decret 104/2012, d’1 d’octubre, el President de la Generalitat de 
Catalunya ha acordat convocar Eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 
dia 25 de novembre de 2012. 
 



De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim 
Electoral General, correspon al Ple de l’Ajuntament la formació de les Meses 
Electorals mitjançant sorteig públic. 
 
Per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- PROCEDIR a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar les 
persones que hauran de formar les Meses Electorals el proper dia 25 de novembre 
de 2012, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya. 
  
Segon.- APROVAR el sistema d’elecció dels Membres de la Mesa Electoral, 
determinat en el Programa Informàtic “ELECCIONES Windows Plus” de l’empresa 
ABS Informática, SL 
 
Tercer.- DECLARAR designades les persones que han de formar les Meses 
Electorals pel proper dia 25 de novembre de 2012,  data de celebració de les 
Eleccions al Parlament de Catalunya, de conformitat amb el resultat del sorteig que 
consta en l’expedient. 
 
Quart.- DECLARAR subsidiàriament, pels supòsits d’impossibilitat de notificació als 
designats, o d’acceptació d’excuses per impossibilitat de desenvolupament del 
càrrec, que s’entendran designades en la seva substitució les persones que han 
estat elegides suplents en el mateix sorteig i en defecte d’aquests, les persones que 
per ordre numèric correlatiu correspongui, en base a la llista aprovada. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR les referides designacions com Presidents i Vocals de les 
Meses Electorals, als interessats, en la forma procedent, així com a l’Àrea de 
Processos Electorals del Departament de Governació i Administracions Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, via eacat. 

 
Sisè.- COMUNICAR el present Acord a la Junta Electoral de Zona. 

 
 
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les dinou hores 
i deu minuts, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada 
conforme, signen els Regidors assistents amb mi, la Secretària accidental, que 
certifico. 
 


