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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Extraordinària
Dia: 30/05/2016
Hora: de les 20:00 a les 20:15 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa Accidental:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Secretària:

Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)

Maria Cristina Gascón Mir

S’han excusat de no assistir-hi:
Batlessa:
M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Regidor:
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Regidor:
Francisco Olives Salas (PP)
Ordre del dia
Primer. Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu dels processos
electorals del 26 de juny
Desenvolupament de la sessió
Atès que a la sessió no assisteix la Batlessa, la presidència l'assumeix la batlessa
accidental, Teresa Borrás Atienza.

PRIMER. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU
DELS PROCESSOS ELECTORALS DEL 26 DE JUNY
En compliment d'allò que disposa l'article 26 de la vigent Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, es procedeix a efectuar, via informàtica, el sorteig dels
membres que compondran les Meses Electorals per a les eleccions generals del 26 de
juny de 2016 entre la totalitat de les persones incloses als cens electoral que sàpiguen
llegir i escriure i siguin menors de setanta anys. El president de cada Mesa, a més, ha de
tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau.
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El sorteig es fa d'acord amb el programa informàtic facilitat per l'INE que, de forma
aleatòria, genera un llistat en el que figuren per a cada mesa: 1 president titular més 2
suplents; 1 vocal primer titular més 2 suplents; i 1 vocal segon titular més 2 suplents.
D'aquest llistat es trauran les notificacions de nomenament de càrrecs de president,
vocals i suplents dels membres que han d'integrar les 8 meses electorals del municipi. El
llistat queda incorporat a l'expedient.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 20:15, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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