ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017
Acta núm. 43
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
BLANCA ALBÀ PUJOL
SECRETARI
MARCEL·LI PONS DUAT
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació),
la Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria), la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA
(Alcaldia), la Sra. ANA JODAR BLAZQUEZ (Estadística i Padró), i la Sra. CARINA
SÖRENSEN ESQUÉ (Administració Electrònica) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
1.

ESTADÍSTICA. REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC DESIGNACIÓ
DE REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ (ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA)

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el sorteig per a la designació de les persones que ostentaran la
condició de Representants de la administració en els Col·legis electorals d’aquest
municipi, així com la designació del Col·legi Electoral de cada Representant, d’acord
amb el document adjunt.
SEGON. En el supòsit de produir-se alguna baixa, es nomenaran als suplents d’acord
amb l’ordre establert en el sorteig.
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TERCER. Fer la proposta de nomenament de representants de l’Administració per a
cada mesa electoral d’aquest municipi a Àrea de Processos Electorals de la Generalitat
de Catalunya.”.
2.

ESTADÍSTICA. REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA
CONFIGURACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PROPERES ELECCIONS
AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el sorteig per a l’elecció dels presidents i vocals de les meses
electorals que participaran en les eleccions al Parlament de Catalunya, del 21 de
desembre de 2017. De conformitat amb els resultats del sorteig, aquest Ajuntament ha
constituït les meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per
al càrrec que es detallen, en els documents que s’adjunten i relacionats per districtes i
seccions, a les quals es nomena com a membres de les meses.
SEGON. En el supòsit d’estimar-se alguna causa d’exclusió en relació a les persones
designades per formar part de les meses, s’efectuarà nomenament a favor de la
persona següent de la llista que tingui els requisits legals establerts.
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a l’execució
del present acord.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 08:50 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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