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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 12/2015
Data: u de setembre de dos mil quinze
Hora: 10.35h fins 10.40h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Secretària general del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Petra Saiz Antón

Inverventora general
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.

SRA. SECRETÀRIA
Explica el nomenament dels components de les meses electorals que presidiran les
votacions el 27 de setembre de 2015. En aquesta ocasió tenim 267 meses
electorals, repartides en 49 col·legis electorals, i elegim els titulars President i dos
suplents de President, el primer Vocal titular i els dos suplents de primer Vocal i el
segon Vocal i els dos suplents per cada segon Vocal. I a part, fem quatre llistes de
reserves per possibles excuses.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS COMPONENTS
DE LES MESES ELECTORALS, QUE S’HAN DE FORMAR PER A LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 27 DE SETEMBRE DE
2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist el Decret 174/2015, de 3 d’agost, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 6927 de 4 d’agost de 2015, pel qual es convoquen eleccions al
Parlament de Catalunya, en la forma establerta a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general.
Atès que segons l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels
membres que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els
dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 13 d’agost de 2015, pel
qual s’acorda, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments que formen la jurisdicció
de la Junta la utilització de sistemes informàtics per al sorteig de les meses
electorals, la delegació en els secretaris d’aquests ajuntaments de la supervisió del
sorteig i la posterior signatura de les notificacions dels esmentats nomenaments.
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Vistes les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les
meses electorals que presidiran les votacions en les eleccions al Parlament de
Catalunya 2015 elaborades pel Departament d’Informàtica, que figuren
incorporades a l’expedient.
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació
incorporada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de
Mesa les persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens
electoral de cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser
President disposar del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i,
subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, en data 26
d’agost de 2015 (L’H 35/2015).
El Ple a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR els membres de les 267 meses electorals que s’han de
formar en aquest municipi per a la celebració de les eleccions al Parlament de
Catalunya 2015, segons resultat del sorteig que figura en la relació nominal
diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a l’expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs, resultant del sorteig, per a
possibles substitucions dels nomenats inicialment, la qual figura en la relació
nominal diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a
l’expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral
de Zona de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin
resultat designades com a membres de les meses electorals.
Es procedeix a realitzar, en presència dels assistents a la sessió, el sorteig
informàtic per a la designació dels components de les meses electorals que s’han
de formar per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya que se
celebraran el proper 27 de setembre de 2015, conforme s’ha explicat anteriorment.
El resultat del sorteig s’incorpora a l’expedient mitjançant llistes impreses
degudament diligenciades per la Secretària de la Corporació.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les deu hores i quaranta minuts, del dia u de setembre de dos mil
quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

