ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
30 de maig de 2016
19.00 h. a 19.10 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Marina Escribano Maspons, regidora (s’excusa)
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor (s’excusa)
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Ordre del dia
Formació de les meses per a les eleccions generals de 26 de juny de 2016
1. - Formació de les meses per a les eleccions generals de 26 de juny de 2016
D’acord amb allò que disposa l’art. 26 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament,
ACORDI
1. Formar les meses electorals que s’indiquen amb les persones que es relacionen i pels
càrrecs que s’assenyalen al llistat informàtic del sorteig que s’ha realitzat en aquesta
sessió i que s’incorpora a l’expedient electoral degudament diligenciat.
2. Determinar que les substitucions que s’hagin de proveir com a conseqüència de
l’acceptació de les reclamacions que es presentin davant la Junta Electoral de Zona,
es duguin a terme amb les reserves que també han estat sortejades i amb l’ordre i
pels càrrecs resultants d’aquest sorteig.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
07/06/2016

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
09/06/2016

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201605301703400000_FH.videoacta
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