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INFORMACIÓ ALS MEMBRES DE LES
MESES ELECTORALS
ELECCIONS
AL PARLAMENT DE CATALUNYA
14 DE FEBRER DE 2021

Amb motiu de cada procés electoral, la secretaria de l’Ajuntament ha organitzat reunions
dirigides als membres de les meses electorals per explicar breument les funciones que
tenen encomanades i les diferents fases del dia de les eleccions.
En el cas de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, del 14 de febrer, la reunió
informativa habitual, que es recull en aquesta presentació, exposarà també l’operatiu
sanitari que s’ha implementat en els locals electorals i les mesures a tenir en compte pels
membres de les meses i els electors.
D’aquesta forma, aquesta presentació pretén ser un complement al manual d’instruccions
que s’ha facilitat a les persones designades com a titulars o suplents de membres de les
meses electorals.
Esperem que aquesta eina addicional us sigui d’utilitat i contribueixi a donar-vos
tranquil·litat i confiança en aquesta jornada electoral atípica.
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CONSTITUCIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Les
meses
electorals
formen
part
de
l’Administració electoral i tenen una missió molt
important: recollir els vots dels electors en la
jornada electoral i fer-ne el recompte una vegada
acabada la votació.

8:00 hores

Cada mesa electoral està formada per un
president o presidenta i dos vocals. S’elegeixen,
a més, dos suplents per a cadascun dels càrrecs.
Les persones que hagin rebut la notificació, sigui
com a titular, sigui com a suplent, s’han de
presentar a la seu del local electoral a les 8.00
hores del día de les eleccions.

VOCAL

PRESIDENT

VOCAL

Des del moment de la seva constitució, les meses estaran assistides pels representants
de l’Administració, que podran resoldre els dubtes que puguin sorgir durant la jornada
electoral

La mesa s’ha de constituir amb un president i dos vocals.
En primer lloc serà cridat el president titular.
Si el president no es presenta: 1r suplent.
Si el primer suplent no hi és: 2n. suplent.
Si no hi ha cap suplent: 1r vocal actúa com a president.
Si el primer vocal no està present: 2º vocal
Si els vocals no s’han presentat, o bé, prenen possessió com a president: Seran substituits pels suplents respectius.

Què es farà si, malgrat això, no es pot constituir la mesa per que no hi són les tres persones que
exigeix la llei (president i dos vocals):
1. Es comunicarà a la Junta electoral de zona immediatament (per telèfon) i s’enviarà per correu certificat
una declaració escrita del succeït.
2. La junta electoral de zona designarà les persones que han de constituir la mesa, i pot ordenar que en
formin part els electors presents al local.
3. Si, fet tot això, no es pot constituir la mesa abans de les 10:00 h, es comunicarà a la Junta electoral
de zona, que convocarà una nova votació que ha de tenir lloc dins els dos dies següents.
4. La convocatòria s’ha de fixar a la porta del local electoral i la junta electoral ha de nomenar nous
membres de la mesa.
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LOCALS ELECTORALS
Per garantir una millor aplicació de les mesures de protecció dels electors, dels membres de les meses,
i de totes les persones que participen, d’una o altra forma, en la jornada electoral, en aquests comicis
s’han produït CANVIS en els locals electorals. Els nous locals són:

POLIESPORTIU MUNICIPAL:
(carrer Juan Carlos I, 15)

secció 1, meses A (de la lletra A a la F), B (de la G a la M) i C (de la N a la Z)
secció 3, meses A (de la lletra A a la L) i B (de la M a la Z)

ANTIGA OFICINA DE TURISME:

secció 2, mesa A (de la lletra A a la L)

(carrer Sínia)

ANTIC CONSULTORI MÈDIC:

secció 2, mesa B (de la M a la Z)

(carrer Sínia)

Amb aquests canvis, es garanteix en tot moment :
- El manteniment de les distancies de seguretat
- La no acumulació ni creuament de persones
- El control d’accés i el seguiment dels circuits de pas per part dels electors dins dels locals electorals
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COMPROVACIÓ DE MATERIAL
Cada mesa ha de disposar del material següent:


1 Urna

Tancada i precintada.
Es facilitarà precintes i segells.
La mesa és responsable que no s’alterin els precintes durant la votació.



1 safata de recepció de DNI o document identificatiu



Cabina de votació

Per garantir el secret del vot



Sobres i paperetes

Durant tota la jornada s’ha de garantir que hi hagin suficients sobres i parepetes de totes les
candidatures. S’haurà de revisar de tant en tant que sigui així.




Documentació electoral
Material individual (de protecció i d’escriptori)
Els locals estaran preparats amb aquest material, tret la documentació electoral, que
serà facilitada pel personal de l’Administració abans de constituir-se les meses.

COMPROVACIÓ DE MATERIAL
DOCUMENTACIÓ ELECTORAL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llista cens d’electors a la mesa.
Llista per carrers de la secció electoral a què pertany la mesa amb mapa
Models oficials d’actes: acta de constitució de la mesa; acta d’escrutini; acta de la sessió
Llista numerada de votants, on s’han d’anotar el nom i cognom dels electors o electores que emeten
el vot.
Certificats de votació, per estendre als votants que ho sol·licitin.
Còpia dels nomenaments (credencials) dels interventors o interventores que actuen davant la
mesa.
Còpia dels nomenaments (credencials) dels electors inscrits en el cens de la mesa que han
d’actuar com a interventors o interventores en una altra mesa.
Un joc de tres sobres (sobre núm.1, sobre núm.2 i sobre núm.3) on s’ha d’introduir la documentació
electoral un cop finalitzat l’escrutini, i els rebuts de lliurament d’aquests sobres.
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COMPROVACIÓ DE MATERIAL
MATERIAL INDIVIDUAL
Tots els membres de la mesa disposaran en el local electoral
d’una capsa individual amb el següent material d’ús individual:
• Material d’escriptori necessari durant la jornada (bolígrafs,
subratllador, regles, folis,...)
• Material de protecció:
• 3 mascaretes FFP2, per tal que la puguin recanviar a la
meitat de la jornada (s’ha de portar posada des del primer moment).
• 1 pantalla facial (s’ha de portar posada des del primer moment).
• 1 bata o granota resistent a fluids.
A banda d’aquest material, la mesa disposarà també d’una capsa
de guants de nitril i de material de neteja, desinfecció i rebuig:
• Solució hidroalcohòlica per al rentat de mans.
• Desinfectant de superfícies (o solució hidroalcohòlica) per
netejar la superfície de les taules.
• Tovalloles de paper d’un sol ús o capses de mocadors de paper
(per aplicar la solució hidroalcohòlica o desinfectant).

COMPROVACIÓ DE LOCALS
Cada local ha d’estar equipat degudament (amb taules i cadires per als membres de la mesa, il·luminació,
senyalització de seccions i meses, accessos adaptats a persones amb minusvalies…)
Els locals electorals han estat especialment preparats perquè es puguin dur a
terme les votacions de la forma més segura possible, amb accessos i sortides
independents i les mesures necessàries per evitar el creuament de persones.
També hi hauran senyalització informativa.
Aquests espais es netejarà i desinfectarà abans i després del dia de la
votació. I durant la jornada, també es netejaran amb la regularitat marcada
per l’autoritat sanitària en cada cas. De fet, hi ha haurà personal de neteja
permanent durant tota la jornada.
Les portes i finestres romandran obertes. En cas que no sigui possible per les condicions climatològiques, es
ventilaran tant com sigui possible. RECOMANACIÓ als integrants de la mesa: roba d’abric per si fos necessari.
A cada col·legi electoral hi haurà personal responsable de vetllar que aquestes mesures es compleixen.
Si s’observa que manca algún material o hi ha alguna deficiència, cal avisar al personal col·laborador perquè
s’esmeni i, en darrera instància, informar a la Junta electoral de zona.
Durant tota la jornada, els membres de la mesa han de portar posada la mascareta i la pantalla de protecció
facial que se’ls proporcionarà a l’arribada.
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SEGÜENT PAS (de 8:00 a 8:30 hores)
1. Pendre temperatura membre de les meses
2. Rebre credencials Interventors (comprovar que coincideixen amb les
còpies, numerar, comunicar que la mesa reconeix el càrrec
d’interventor)
IMPORTANT:
• Cal comprovar que les credencials coincideixen amb les còpies i
retornar-les. Si no hi han copies, no es retornen.
• Cal establir ordre d’arribada, per si venen més de 2 d’una mateixa
candidatura (nomes possessió als 2 primers)
•Els que actuen davant la mesa (estiguin o no en la llista de cens) SÍ
VOTAN sempre que estiguin en el cens de la circumscripció de
Tarragona
•Els que figuren en la llista del cens, però actuen en altra mesa, NO
VOTAN
•Els que arriben després de firma l’acta de constitució no poden prendre
possessió com a interventors, però VOTARAN la mesa
3. Signatura de l’acta de constitució de la mesa
• Signen president, vocals interventors
• Es guarda original i dues copies
• Es reparteixen copies (una copia per candidatura que es lliurarà a
interventor o apoderat que la demanin)

FINS QUE NO
ESTIGUIN
CONSTITUIDES TOTES
LES MESES, ELS
SUPLENTS NO PODEN
MARXAR DELS
LOCALS ELECTORALS
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INTERVENTORS / APODERATS: qui son, què fan
INTERVENTORS:








Són representants de les candidatures durant el procés electoral
Assisteixen a les meses
Participen en les deliberacions (amb veu, sense vot)
Actuen només en les meses en les que s’ha acreditat
Poden formular reclamacions o protestes
En cada moment, només port actuar un interventor per candidatura
Si no hi ha interventor, pot fer-ne les funcions un apoderat de la mateixa
candidatura.

APODERATS:
 També són representants de les candidatures
 Poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el
desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa, formular
reclamacions i protestes i demanar certificats.
 Han d’identificar-se com a tals, exhibint davant els membres de la mesa, el seu
nomenament (credencial) i el document d’identitat.
 Només poden votar a la mesa on figuren censats.

PODEN DUR EMBLEMES AMB NOM I SIGLES DE LES
CANDIDATURES. NO poden portar vestimenta especifica ni cap simbol
partidista.

INTERVENTORS / APODERATS
Acord de la JUNTA ELECTORAL CENTRAL de 28 de gener de 2021:
RECOMANACIONS sobre el nombre d’interventors i apoderats
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A LES 9:00 HORES …






OBERTURA LOCAL ELECTORAL
INICI DE LA VOTACIÓ: el president ho anuncia “comença la votació”
FINS A LES 20:00 HORES
Sempre presents un mínim de dos membres de les meses
La votació es pot interrompre o suspendre, sota la responsabilitat de la mesa:

INTERRUPCIÓ
Per manca de paperetes
No pot durar més d’una hora
La votació s’allargarà més enllà de les 20.00 hores, tot el temps que hagi durant la interrupció.
S’ha de motivar i deixar-ne constància en l’acta de sessió.
SUSPENSIÓ
Per interrupció superior a una hora o altre motiu que faci impossible la votació.
Demanar opinió als membres de la mesa i consulta a la JEZ.
Escrit raonat
Destrucció de paperetes
NOVA CONVOCATORIA ELECCIONS dins de les 48 hores següents

QUI VOTA?


Els inscrits en la llista del cens
◦

DNI

◦

Passaport amb fotografia

◦

Carnet de conduir amb foto



Dubtes sobre identificació del votant: decideix la mesa per majoria.



S’anota incident en l’acta de la sessió



Es pot demanar a l’elector que es retiri un momento la mascareta per
identificació

Caducat original

Resguardo o fotocopia

El document identificatiu serà mostrat als membres de la mesa. En cas de ser
necessari, serà dipositat en la safata habilitada. Els membres de la mesa no
l’agafaran en cap cas.
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Si no està en la llista del cens?
Només podrà votar si:
 Es un interventor acreditat davant la mesa, sempre que estigui inscrit
en la circumscripció a què correspon la mesa.
 El votant presenta:
 Una sentència judicial que reconegui el dret de la persona votant
a estar inscrita en el cens de la mesa.
 Una certificació censal específica emesa per la Delegació
Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, que l’habiliti per fer
efectiu el seu dret a vot en aquella mesa. (original o còpia rebuda
per fax a través de l’ajuntament respectiu o pel votant). Pot ser:
alta censal o correcció d’errors materials
Aquests documents s’han de conservar (s’afegiran al sobre 1)

NO VOTEN encara que estiguin en el cens de la mesa
 Les persones que hagin sol·licitat el vot per correu (hi ha una lletra C
cens, o annex)
 Els interventors acreditats en una altra mesa. Entre la documentació
electoral hi figura una còpia de la seva acreditació davant l’altra mesa.

Ningú pot votar més d’una vegada, és un delicte electoral votar dues
vegades o més en la mateixa elecció.
Recordeu: abans que l’elector voti, la mesa ha de:
1) Comprovar identitat del votant
2) La seva inscripció en el cens de la mesa
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COM ES VOTA?
 La votació és un acte personal i intransferible
 Només poden anar acompanyats d’altres persones
els votants amb alguna discapacitat
 Es el votant qui introdueix el sobre tancat en la urna
 Prèviament, la mesa haurà de comprovar que porta
un únic sobre a la ma.
 El president ha de dir el nom del votant en veu alta i
afegir “VOTA”
 Els vocals anotaran les dades (nom i cognoms) per
odre de votació, en la llista numerada de votants i el
número en el cens.

FRANGES HORARIES DE VOTACIÓ
 La Generalitat ha recomanat als electors que exerceixin el seu vot en les franges horàries
següents:
• De 9 a 12 hores, persones de risc.
• De 12 a 19 hores, persones sense risc
• De 19 a 20 hores, persones que són contactes estrets, casos sospitosos i casos
confirmats de COVID 19 vagin a votar entre 19 a 20 hores.
 Tot i que es tracta de recomanacions, s’ha preparat un equip de protecció individual que els
membres de les meses s’hauran de posar entre les 18:40 i les 19:00 hores (bata).
 Recordeu que sempre han de quedar dos membres a la mesa.
Departament de salut de la Generalitat ha preparat una infografia descriptiva del procediment per
posar-se les bates
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PROCEDIMENT DE COL·LOCACIÓ DE L’EQUIP D’ELEVADA PROTECCIÓ (bata)

PROCEDIMENT DE RETIRADA DE L’EQUIP D’ELEVADA PROTECCIÓ (Bata)
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FI DE LA VOTACIÓ
 A les 20:00 hores el president anuncia en veu alta “conclou la
votació”
 Recordeu que si hi ha hagut interrupcions, s’ha d’allargar la
votació el temps que hagi durat.
 Podran votar ÚNICAMENT les persones que quedin dins del
local o en les seves immediacions en el moment en que es
conclou la votació
 Introducció en l’urna del vot per correu
 Voten els membres de les meses i interventors amb dret de
vot en la mesa
 Els membres de la mesa signen la llista numerada de votants

VOT PER CORREU
 Durant el dia, s’hauran rebut els sobres que contenen el
vot per correu.
 Cal obrir els sobres, que contindran:
- Certificat d’inscripció en el cens electoral ( si falta:
destruir el sobre. No es vot vàlid, nul, ni en blanc)

- Sobre de la votació amb la papereta (que no s’ha d’obrir)
- Sol·licitud de reintegrament de despeses, només
dels votants estrangers (conservar)
 Comprovar que el votant està inscrit en el cens de la mesa.
 Introduir a l’urna el sobre de votació.
 Anotar el votant en la llista numerada de votants.
 Els vots per correu que arriben a la mesa amb posterioritat a l’acabament de la votació no
es computaran i els electors no s’estimaran com a votants. El president o presidenta, si es troba
encara al local, ha de trametre aquesta documentació a la Junta electoral de zona.
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MESURES PROTECCIÓ DURANT L’ESCRUTINI
 S’ha d’usar la mascareta FFP2.
 Es poden utilitzar guants d’un sol ús.
 S’ha de mantenir la distància de seguretat.
 S’han de retirar els guants en el moment d’acabar el recompte.
 S’ha de garantir que, a la sala on es fa el recompte, no es supera l’aforament màxim
establert per a cada local i es manté la distància mínima d’1 metre.
 És important que no es manipuli la mascareta durant el temps que duri l’escrutini i, si s’ha
de fer, rentar-se prèviament les mans.
 Un cop finalitzi l’escrutini, cal rentar les mans amb solució hidroalcohòlica.

ESCRUTINI (acte públic i sense interrupcions)
 Es torna a obrir el local electoral (acte públic). Cal tenir en compte límits aforaments establerts en cada local
 El públic no pot formular cap reclamació o protesta. El president ordenarà expulsió dels que entorpeixin o pertorbin
l’escrutini
 El president mostrarà cada papereta, un cop llegida.
 Es recomana fer grups de paperetes per cada candidatura, un altre grup pels vots nuls i un altre pels vots en blanc.
 També s’han de conservar els sobres per recomptes.
 L’acte no es pot suspendre fins que no s’hagin escrutat tots els vots.
 Cal comprovar que el número de sobres coincideix amb el de votants de la llista numerada.
 El President preguntarà si hi ha alguna reclamació sobre l’escrutini. Si n’hi ha, es resol per majoria dels membres
de la mesa.
 Les paperetes de votació s’han de destruir en presencia dels assistents.
 No es destrueixen les paperetes amb vots nuls o les que hagin estat objecte de reclamació. Aquests paperetes
s’han de signar pels membres de la mesa, s’han de fer constar en l’acta de sessió i ficar en el sobre 1)
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VOTS NULS
 Els que s’emeten en sobres o paperetes
diferents del model oficial.
 Les paperetes sense sobre.
 Els sobres que contenen més d’una
papereta de diferents candidatures (si
contenen diverses paperetes de la mateixa
candidatura, es compta com un sol vot vàlid
a la candidatura).
 Els que s’emeten en sobres alterats.
 Les paperetes en què s’hagi modificat,
afegit o ratllat el nom dels candidats o se
n’hagi alterat l’ordre de col·locació, i també
les paperetes en què s’hagi introduït
qualsevol llegenda o expressió, o s’hagi
produït qualsevol altra alteració de caràcter
voluntari o intencionat.

VOTS EN BLANC
 Els sobres que no contenen cap papereta.
 El vot emès a favor d’una candidatura
retirada legalment.

Són vàlids els vots emesos en
paperetes que continguin un senyal,
una creu o una aspa al costat d’algun
dels
candidats,
que
siguin
intranscendents o que no puguin
considerar-se com a un retret d’algun
dels candidats o de la formació
política a què pertanyin.

DESPRÉS DE L’ESCRUTINI...
La presidència de la mesa ha d’anunciar, en veu alta, el
resultat de la votació. INFORMARÀ DE:
 Nombre d’electors i electores censats (els que figuren
en les llistes del cens electoral).
 Nombre de certificats censals aportats (s’han de
separar els certificats d’alta en el cens dels certificats de
correcció d’errors materials) i de les sentències, si
escau.
 Nombre de votants.
 Nombre de vots nuls.
 Nombre de vots en blanc.
 Nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

A continuació:






S’ha de formalitzar acta d’escrutini
S’ha de signar pels membres de la mesa;
S’ha de col·locar l’original a la entrada del local;
Donar copia a representants de l’Administració
Donar copia a interventors o apoderats que la demanin
(1 copia per candidatura)






S’ha de formalitzar l’acta de la sessió
En ella s’han d’anotar tots els incidents de la
jornada. Es recomana anar prenent nota en full a
part durant la jornada
L’acta s’ha de signar i guarda original i dues
còpies.
Donar copia a interventors o apoderats que la
demanin (1 copia per candidatura)
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FINAL DE LA JORNADA ELECTORAL

 Sobre 1
1.
2.
3.
4.
5.

ORIGINAL acta de constitución de la Mesa
ORIGINAL acta de sessió
Llista numerada votants
Llistes de cens electoral
Copies de credencials o les credencials
SI HI HA:
1. Papeletes nules o reclamades
2. Certificacions censales aportades
3. Sentencies judicials aportades
4. Solicituds de “reintegrament de despeses de
franqueig” (sobre S 10)

FINAL DE LA JORNADA ELECTORAL

 Sobres 2 i 3 (mateix contingut)
1. Copia acta constitució de la mesa
2. Copia acta de sessió
TANCAR ELS TRES SOBRES
SIGNAR (a les solapes)
President, Vocals e Interventors
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El president haurà de...
 Lliurar el sobre 1 i 2 a la jutgesa de pau

 Lliurar el sobre 3 al funcionari de Correos

Recordeu: HIGIENE DE MANS :
Abans de manipular els sobres
Abans i després de fer el seu lliurament
Mantenir distancia de separació

Altres qüestions a tenir en compte
ORDRE PUBLIC
L'accés al local ha de mantenir-se lliure i accessible. Les persones han d’anar a
votar de forma individual, tret que necessitin assistència, i sempre s’han de guardar
distancia de separació d’1 metre i mig.
No s’ha de permetre que es formin grups que destorbin l'accés.
Ni en el local electoral ni en els voltants es poden realitzar actes de propaganda
electoral
Només tenen dret a entrar en el local:
Electors i assistents, si escau.
Representants de candidatures.
Candidats
Apoderats i interventors
Notaris
Agents de l’autoritat requerits pel president
Membres de les juntes electorals
Jutjats i delegats
Representants de l’Administració.
Qualsevol altre persona podrà accedir si obté permís del president.

Els medis de comunicació s’han d’acreditar davant la mesa per emetre imatges.
Sempre sense interferir en la votació.
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Altres qüestions a tenir en compte
 Als membres de la mesa electoral se’ls prendrà la temperatura, que sempre ha de ser inferior a 37,5
°C (sense prendre antitèrmics).Si els membres de la mesa tenen símptomes, consultaran, abans
d’adreçar-se al col·legi electoral, amb el centre d’atenció urgent corresponent (CUAP) o al 061, que
en farà la valoració corresponent i emetrà una IT en cas que sigui necessari
 Les persones integrants de la mesa no podran beure o menjar en la zona de votació. Quan ho
necessitin, ho faran sempre en espais exteriors o interiors separats de la zona de votació i ben
ventilats.
 Art. 28 LOREG: “Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidentes o
vocales de las Mesas electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa
durante el día de la votación, si es laborable. En todo caso, tienen derecho a una reducción de su
jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior”.
 Els membres de les meses tenen una retribució de 75 euros els presidents, i 65 els vocals.
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