ACTA DE L’AJUNTAMENT PLE
Sessió:
Tipus:
Lloc:
Data:
Hora:

1/2021 Ple
Extraordinària - Urgent
Sala virtual de l’Ajuntament
20 de gener de 2021
11:00 - 11:10

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells i Veguin
Laura García Manota
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Regidor
Regidora
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Secretària general del Ple

S’excusen:
Sr. Francesc Josep Belver i Vallés, Tinent d’alcaldia
Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor portaveu del grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciutadanía.
Sra. Ana M. González Montes, regidora portaveu del grup polític municipal de L’Hospitalet en
Comú Podem –En Comú Guanyem.
Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de l’ajuntament,
allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la disposició addicional tercera del Decret Llei
7/2020, de 17 de març, atesa la situació de l’estat d’alarma derivada de la COVID-19,
declarada pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, vigent per la pròrroga efectuada al Reial
Decret 956/2020, de 3 de novembre, i que ha motivat l’adopció de les mesures en matèria de
salut pública vigents al territori de Catalunya per la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener.
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A continuació l’alcaldessa-presidenta obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els/les quals confirmen la seva presència i el lloc on es troben.
Comprovada, així mateix, l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
(AJT/2036/2021 Secretaria General del Ple)

Es fa constar que motivació de la urgència de la sessió, que figura a la provisió de l’alcaldia i
l’informe de la mateixa secretaria incorporat a l’expedient de la sessió del ple. La urgència porta
causa de la impugnació del Decret 1/2021, de 15 de gener, DOGC núm. 8317, de 16 de gener,
que, per motiu de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19, va
deixar sense efecte la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya efectuada al
Decret 147/2020, de 21 de desembre, DOGC núm. 8301, de 22 de desembre. En un dels
procediments contenciosos administratius contra aquest Decret 1/2021, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu Secció 5a ha dictat el 19 de gener de
2021, provisió de mesures cautelaríssimes per deixar suspès cautelarment, per raons
d’especial urgència, el Decret 1/2021, de 15 de gener. Així mateix es va rebre correu electrònic
de la Sub-direcció General de Processos Electorals i Democràcia Directa, del Departament
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que ordenava la represa de tots els
tràmits del procés electoral, entre ells els sortejos de membres mesa.
En atenció que l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), estableix que el sorteig públic de nomenament dels membres de mesa ha de
tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria, correspon portar a terme aquest
sorteig entre els dies 16 i 20 de gener, motiu que justifica la convocatòria extraordinària i urgent
d’aquest ple.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la sessió resulta aprovada per unanimitat dels
23 membres del ple presents a la sessió.

2. SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE LES PERSONES MEMBRES DE LES
MESES ELECTORALS, PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 14
DE FEBRER DE 2021.
(AJT/2083/2021 Secretaria General del Ple)

L’alcaldessa, anuncia l’inici del sorteig i recorda que tal com s’ha comentat amb tots els
grups polítics municipals, seria la pròpia secretaria general qui es fes càrrec d’ordenar el sorteig.
La secretària general del ple disposa l’inici del sorteig per ordre dels Districtes, de l’1 al 6, i
explica que el sorteig es porta a terme de conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica de
Règim Electoral General, i va destinat a nomenar els càrrecs de les persones que han de presidir
les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.
S’escullen un president titular, i dos vocals en cada mesa, i els seus respectius suplents.
S’informa que per aquestes eleccions les votacions es portaran en terme en 59 col·legis
electorals publicats en el BOP de 29 de desembre de 2020, i les persones del cens són 173.529
electors que exerciran el seu dret a vot en 268 meses electorals.
L’alcaldessa explica que s’esperarà la notificació a la confirmació el divendres de la mesura
cautelar de suspensió.
A continuació, es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, el qual finalitzat el
sorteig, es sotmet a votació que s’aprova per unanimitat dels 23 membres del ple presents a la
sessió, amb el text següent:
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VIST el Decret 147/2020, de 21 de desembre, publicat al DOGC núm. 8301, de 22 de
desembre, de convocatòria d’eleccions per al 14 de febrer de 2021, en la forma establerta a la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG).
VIST 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 causada per la COVID-19, contra el qual s’han interposats diversos
recursos contenciosos-administratius.
ATÈS que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 19 de gener de 2021, (Sala
TSJ, secció 5ena, recurs 121/2021) ha dictat mesures cautelaríssimes relatives a deixar
suspès cautelarment, per raons d’especial urgència, l’abans esmentat Decret 1/2021.
ATÈS que segons l’article 26 de la LOREG correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de
les Juntes Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels/de les
membres que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i
29è posteriors a la convocatòria.
VIST l’acord de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 5 de gener de 2021, que figura a
l’acta núm.7, pel qual s’acorda al punt segon, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments
que formen part de la jurisdicció de la Junta a la utilització de sistemes informàtics per al
sorteig de les meses electorals, la delegació en els secretaris d’aquests ajuntaments de la
supervisió del sorteig i la posterior signatura de les notificacions dels esmentats
nomenaments.
VISTES les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les meses
electorals que presidiran les votacions en les Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de
febrer de 2021 elaborades pel servei d’informàtica, que figuren incorporades a l’expedient.
VIST que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada per la
Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les persones majors
d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de cada Mesa, que sàpiguen llegir i
escriure, essent requisit per ser President/a disposar del títol de Batxiller o Formació
Professional de segon grau i, subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria general del Ple, el 13 de gener de 2021 (LH
1/2021).
El Ple a proposta del Tinent d’Alcaldia de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR els membres de les 268 meses electorals que s’han de formar en
aquest municipi per a la celebració de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de
febrer de 2021, segons resultat del sorteig que figura en la relació nominal diligenciada per la
Secretària general del Ple que s’incorporarà a l’expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs resultant del sorteig, per a possibles
substitucions dels nomenats inicialment, la qual figura en la relació nominal diligenciada per la
Secretària general del Ple que s’incorporarà a l’expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona de
l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin resultat
designades com a membres de les meses electorals.
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I no havent més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió, essent les hores
del dia , de la qual, com a Secretària en dono fe.
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