
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 6/2009 
Dia: 11 de maig de 2009 
Horari: de 9.30 a 9.45 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: extraordinari 
 
Assistents 
 
President 
Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
Ignasi Perramon Carrió 
Àngels Mas Pintó 
José Luís Irujo Fatuarte 
Aida Guillaumet Cornet 
Joan Vinyes Sabata 
Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors  i regidores 
Sònia Díaz Casado 
Mar Canet Torra 
José Luis Buenache Catalán 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Maria Mercè Rosich Vilaró 
Miquel Davins Pey 
Josep Maria Subirana Casas 
Alba Alsina Serra 
Xavier Rubio Cano  
Adam Majó Garriga 
Albert Pericas Riu 
 
Secretari 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
 
Absents justificats 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
Núria Sensat Borràs 
 
Regidors i regidores 
Alexis Serra Rovira 
Imma Torra Bitlloch 
Josep Maria Sala Rovira 
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Moisès Fargas Santaulària 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
 
 
Ordre del dia 
 
 
PUNT ÚNIC. Formació de les meses electorals, mitjançant sorteig públic, de 

conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les 
eleccions al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 
482/2009, de 3 d’abril. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència necessari 
per iniciar la sessió i es passa a debatre l’assumpte següent: 
 
 
PUNT ÚNIC. Formació de les meses electorals, mitjançant sorteig públic, de 

conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les 
eleccions al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 
482/2009, de 3 d’abril. 

 
 
El secretari explica que es parteix de l'arxiu de l'INE on hi consten les persones del 
cens electoral amb la data de naixement i el seu nivell de formació.  
 
La designació dels càrrecs de cada mesa s'efectua informàticament a partir dels tres 
números aleatoris de 4 xifres obtinguts en el ple corresponent. El primer per a designar 
el president i els dos suplents, el segon per a designar el primer vocal i els dos 
suplents i el tercer per a designar el segon vocal i els dos suplents.  
 
Explica que el procediment que se seguirà per elegir el President serà el següent: 
 
1r.   Escollir un número aleatori de 4 xifres: 
 
2n. El número del sorteig es dividirà entre 10000 (s'obtindrà un número entre 0 i 

0,9999) 
 
3r.  Per a cada mesa: 
 

- Es multiplicarà el número resultant pel nombre d'electors que puguin ser 
presidents. 

  
- A continuació s'eliminaran els decimals i se sumarà 1 al resultat obtingut. 

(s'obtindrà un número enter entre 1 i el nombre d'electors candidats a ser 
presidents de cada mesa) 
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- Al número obtingut es designarà com a "Número Persona Escollida per 

President".  
  
  
 Poden ser presidents aquells habitants que: 
 

- Estigui empadronat a la ciutat 
- Tingui entre 18 i 65 anys 

 -     El seu nivell d'estudis sigui <= FP2 
 
4t.   L'esmentat nombre donarà la persona escollida per ser president. Si la persona 

ja ha ocupat el càrrec en les eleccions immediatament anteriors, es sumarà 1 al 
nombre fins obtenir una persona que no hagi ocupat càrrec. 

 
5è.  Per a obtenir el 1r suplent del president, es sumarà 4 al "Número Persona 

Escollida per President" i s'obtindrà la persona escollida per ser President 1r 
Suplent. Si la persona ja ha ocupat el càrrec en les eleccions immediatament 
anteriors, es sumarà 1 al nombre  fins obtenir una persona que no hagi ocupat el 
càrrec. 

 
6è.  Per a obtenir el 2on suplent del president, es sumarà 4 al "Número Persona 

Escollida per 1r Suplent del President" i s'obtindrà la persona escollida per ser 2n 
Suplent del President. Si la persona ja ha ocupat càrrec en les eleccions 
immediatament anteriors, es sumarà 1 al nombre fins a obtenir una persona que 
hagi ocupat càrrec.  

 
 
Explica que el procediment que se seguirà per elegir els vocals serà el següent: 
 

- Pel càrrec de Primer vocal s'escollirà un altre número aleatori i es repetirà 
el mateix procediment. Les úniques diferències són que: 

 
o El nivell d'instrucció és a partir d'EGB, ESO o FP1 
o No hagi estat escollit President en el procés anterior 

 
-    Pel càrrec de Primer vocal s'escollirà un altre número aleatori i es repetirà 

el mateix procediment. Les úniques diferències són que: 
 

o El nivell d'instrucció és a partir d'EGB, ESO o FP1 
o No hagi estat escollit President en el procés anterior 
o No hagi estat escollit 1r vocal en el procés anterior 

 
 
A continuació, el secretari explica que es passa a fer el sorteig i un cop efectuat dóna 
el resultat següent:  
 

7728  President titular de Mesa 

7492  1r. Vocal titular de Mesa 

4677  2n. Vocal titular de Mesa 
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L’alcalde sotmet a votació el resultat obtingut, i el Ple l'aprova per unanimitat dels 18 
membres presents. 
 
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent: 
 
(...) En aplicació a la Llei orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), no es dóna publicitat del resultat del sorteig. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número 770474 - D i correlatius fins 
el número 770491 - D. 
 
 
El secretari         Vist i plau 
         L’alcalde 


