Sant Adrià de Besòs, 23 de novembre de 2015
Essent les vuit hores i trenta minuts, a la sala de sessions, es constitueixen,
en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí,
per tal de dur a terme la sessió extraordinària assenyalada per al dia d’avui,
els membres del Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per
mi el sotasignat secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Isabel Marcuello García
Juan Vizcaíno Alonso
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Xavier Soley Manuel

S'han excusat d'assistir-hi Gregorio Belmonte Ferrer, Gregorio Camacho
Alcalde, Jesús A. García Bragado i Andreu Marín Muñoz.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.

1. Sorteig de les persones que han d’integrar les meses electorals
de les eleccions generals que tindran lloc el 20 de desembre de
2015
“L'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, atribueix
als ajuntaments la designació dels membres de les meses electorals.
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Atès que, de conformitat amb el Reial decret 216/1986, el Ple de
l’Ajuntament és l’òrgan competent per a la designació dels membres de les
meses electorals.
Un cop acomplertes totes les finalitats legals establertes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Que, utilitzant els mitjans informàtics de què disposa la corporació, es faci el
sorteig de forma aleatòria perquè l’atzar determini les persones que, de
conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral general
(LOREG), actuaran com a presidents, vocals o suplents a les meses
electorals de les eleccions generals que tindran lloc el 20 de desembre de
2015.
Que, de la composició de les meses, se’n doni trasllat a la Junta Electoral de
Zona.
Tot seguit, es fa el sorteig que s’aprova per unanimitat. Un cop obtingut el
resultat queda unit a l’expedient després de ser signat pel secretari.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 8.40
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

