
 
AJUNTAMENT EN PLE        Núm. 2  
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia vint-i-cinc de gener 
de 2007. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 25 
de gener de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Joan 
Armangué Ribas es reuneixen els membres de l'Ajuntament en 
Ple: Joan Balada Ventura, Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà 
Comajuan, Pere Casellas Borrell, Jesús Quiroga Martínez, 
Francesc Merideño Fernández, Enriqueta Ayats Planagumà, 
Francesc Canet Coma, Joan Antoni Bertran Soler, Xavier Besora 
Causadias, Anna Brugués Pujol, Antoni Calvó Espigulé, Maria 
dels Angels Perxas Seras i Santiago Vila Vicente, amb 
assistència del secretari general accidental, Josep Ciurana 
Dorca, per tal de fer la sessió extraordinària en primera 
convocatòria. 

Excusen la seva absència els senyors Tomàs Gratacós 
Agulló i Juan Casas Luís. 

No assisteixen els senyors Enric Macau Oliva, Miquel 
Solé Soler i Carmen Ríos Pérez. 

A les tretze hores i vint-i-nou minuts, el President 
declara oberta la sessió. 
 
----Únic. Eleccions: Es forma mitjançant sorteig la Mesa 
electoral que actuarà a Figueres a les eleccions a cambres 
agràries de 25 de febrer de 2007. La Presidència, procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat:  

“Vist el Decret 611/2006, de 19 de desembre, pel qual es 
convoquen les eleccions a cambres agràries de Catalunya (DOGC 
núm. 4785, de 21/12/2006) pel dia 25 de febrer de 2007; atès 
que el procediment electoral per a aquesta convocatòria és el 
previst al Decret 242/1994, de 13 de setembre (DOGC núm. 
1954, de 30/9/1994), pel qual es regula el règim electoral de 
les cambres agràries, modificat pel Decret 258/1998, de 6 
d'octubre (DOGC 2745, de 16/10/1998); i atès que correspon 
als ajuntaments la formació de les meses electorals existents 
en el seu municipi, mitjançant sorteig en un acte públic 
entre les persones que figuren en el cens de cambres agràries 
del municipi i que reuneixin les condicions d'estudis per a 
ser-ne (batxillerat o superior per al president, saber llegir 



i escriure per als vocals), i vist l'informe de 19/1/2007 de 
Miquel Planas Roig, cap del departament d'Estadística i 
Relacions Ciutadanes sobre la tramitació d'aquest expedient, 
la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels ACORDS següents: Primer.- 
Realitzar el sorteig per formar la mesa única (un president i 
dos vocals, i dos suplents per a cada càrrec) que actuarà a 
les Eleccions a Cambres Agràries del 25 de febrer de 2007, 
d'entre els membres que figuren al cens electoral del 
municipi de Figueres. Segon.- Establir que el sistema del 
sorteig consistirà en l'extracció d'una bola amb el número 
que correspondrà al president de la mesa electoral d'entre la 
llista numerada del cens electoral del municipi de Figueres i 
que reuneixi les condicions per a assumir el càrrec; la  
resta de membres de la mesa (per aquest ordre: primer suplent 
del president, segon suplent del president, primer vocal 
titular, primer suplent del primer vocal, segon suplent del 
primer vocal, segon vocal titular, primer suplent del segon 
vocal, segon suplent del segon vocal),  seran els que figurin 
continuació de la llista numerada del cens electoral i que 
reuneixin les condicions per a ser-ne. En cas que s'arribi al 
final de la llista numerada del cens electoral sense haver 
completat el conjunt de membres de la mesa, es continuarà la 
designació pel número 1 de la llista del cens electoral. 
Tercer.- Donar trasllat d'aquest sorteig als membres elegits 
i al President de la Junta Electoral Territorial de Girona. 
Quart.- Facultar l'alcaldia presidència perquè realitzi les 
gestions necessàries per a l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació es procedeix al sorteig, s’extreu la  bola 
amb el número 39 que correspon al Sr. Martín Lagresa Bech, 
per tant, la mesa única que actuarà a les Eleccions a Cambres 
Agràries del 25 de febrer de 2007 queda formada per les 
persones següents: President: Martín Lagresa Bech; 1r. Vocal: 
Margarita Noguer Cabassot i 2n. Vocal: Miquel Oliveras 
Puigdevall. Suplents: 1r. suplent del president: Carlos 
Moñino Compte; 2n. suplent del president: J.M. Monturiol 
Fabrego; 1r. suplent del primer vocal: Carme Noguer Roig; 2n. 
suplent del primer vocal: Jordi Noguera Santana; 1r. suplent 
del segon vocal: Jaime Olivés Gibert i 2n. suplent del segon 
vocal: Juan Ortega Escuder. 

 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les tretze hores i trenta-un minuts, de la qual cosa dono 
fe. 


