ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Núm: 1/2021
Caràcter: Extraordinària i Urgent
Data: 20/01/2021
Horari: De 16h a 16:05h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/02/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/02/2021

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso
Daniel Recasens Salvador
Daniel Rubio Angosto
Òscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez
Montserrat Vilella Cuadrada
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de les circumstàncies i de la necessitat de celebrar de
forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Ratificació de la urgència de la convocatòria.
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3. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions
al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
22/02/2021

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors
i, en el seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del
dia assenyalats a l’acta amb "ES PRODUEIX DEBAT" o "INTERVENCIÓ
DE........" o " ES DONA RESPOSTA" estan contingudes en suport digital àudio
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria
General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les
esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat
document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la
Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic, i l'article 118 del Reglament Orgànic
Municipal
Oberta la sessió per la presidència, es comproven per part de la Secretaria General els
requisits tècnics legals per a la vàlida constitució telemàtica del Ple i es passen a
tractar els temes següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/02/2021

1. Ratificació de la concurrència de les circumstàncies i de la necessitat de
celebrar de forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament de Reus.
L’alcalde exposa els motius que justifiquen en el marc de l’actual crisi sanitària la
necessitat de dur a terme de forma telemàtica aquesta sessió extraordinària del Ple.
Els membres del Ple ratifiquen la proposta per assentiment.
2. Ratificació de la urgència de la convocatòria.
L'alcalde informa que la urgència d’aquesta convocatòria del Ple ve donada perquè el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l’eficàcia del Decret del Govern de
la Generalitat que ajornava les eleccions al Parlament de Catalunya al 30 de maig. Els
comicis es mantenen pel 14 de febrer i sent així no hi ha més marge de temps per
poder complir amb els terminis per realitzar el sorteig per a la designació dels
membres de les meses electorals i amb aquesta finalitat s’ha convocat aquesta sessió
extraordinària i urgent del Ple municipal.
Els membres del Ple ratifiquen la proposta per assentiment.
3. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a les
eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021.
Per realitzar aquest sorteig s’utilitza l’aplicació informàtica denominada “CONOCE”,
proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquesta aplicació mostra les dades
personals de tots els membres designats per a cada mesa electoral.
Seguidament, per mitjà de l'esmentat sistema informàtic, es procedeix al sorteig de
membres que han de compondre les 120 meses electorals en les eleccions al
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Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021, el resultat del qual apareix a la
pantalla habilitada a l’efecte i que s’incorporarà a l’expedient administratiu amb el
llistat que comença amb SPB i finalitza amb EPV.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general
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