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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.08 
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia 11 de maig de 2009 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 11 
de maig de 2009, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís 
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, 
Pere Pujulà Comajuan, Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer 
Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria Navarro Hurtado, Francesc 
Canet Coma, Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier 
Besora Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Juan Casas Luis i 
Diego Borrego Torres, amb assistència del secretari general, 
Fernando González Cebrián, per tal de fer la sessió 
extraordinària en primera convocatòria. 

No assisteixen els membres de l’Ajuntament següents: 
Ciro Llueca Fonollosa, Richard Elelman i Joan Antoni Bertran 
Soler 

A les dotze hores i cinquanta-tres minuts, el President 
declara oberta la sessió. 
 
----Únic. Eleccions: Es procedeix a la formació, mitjançant 
sorteig, de les meses electorals que actuaran a les eleccions 
al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009. El senyor Casellas 
Borrell procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “Mitjançant el REAL DECRETO 482/2009, de 3 d’abril, de 
convocatòria d’eleccions de diputats al Parlament Europeu 
(Boletín Oficial del Estado num. 91, de 14 d’abril de 2009) 
han quedat convocades les eleccions al Parlament Europeu pel 
diumenge 7 de juny de 2009. L'article 26 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 
147, de 20 de juny de 1985) atribueix la competència per a la 
formació de les meses electorals als ajuntaments, sota la 
supervisió de les Juntes Electorals de zona, i estableix que 
el president i els vocals de les meses electorals són 
designats per sorteig públic. Per tot això, vist el que 
disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General i les seves modificacions, així com el 
Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació 
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complementària dels processos electorals, la Comissió 
Informativa  de l'àrea de serveis econòmics i generals i de 
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa al 
Ple de l'Ajuntament que s'adoptin els acords següents: 
Primer.- Procedir a la formació, mitjançant sorteig, de les 
trenta-cinc meses electorals que actuaran al municipi de 
Figueres a les eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 
2009. Segon.- Establir com a mètode de sorteig l'aplicació 
del programa informàtic “GENESYS-5, sorteo para seleccionar 
los miembros de las mesas electorales y obtención de 
ficheros", desenvolupat per l’empresa Audifilm, que 
consisteix en la generació de números aleatòris entre la 
llista numerada d'electors de cada mesa que figuren en el 
cens electoral del municipi de Figueres i que reuneixin les 
condicions d'edat (menors de 65 anys) i d'estudis (codi 40 
per a president, codis 30 i 40 per a vocals) fins a completar 
la corresponent mesa, formada per un president i dos vocals 
titulars, així com dos suplents per a cada càrrec. Tercer.- 
Realitzar el sorteig. Quart.- Aprovar les llistes derivades 
del sorteig, que contenen els noms dels presidents titulars i 
suplents i dels vocals titulars i suplents de cada una de les 
trenta-cinc meses electorals del municipi de Figueres. 
Cinquè.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calgui per a l'execució dels 
acords anteriors.” 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les dotze hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual cosa 
dono fe.  
 
 


