Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2019
Data: 28 d’abril de 2019
Hora: 18.00 – 18.20 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Marta Rofes Gibert
Pere Montalvo Llorens
Marc Barrera Manjón
Excusa la seva assistència la Regidora Sra. Rosa Ferré Martínez.
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria de
l’Ajuntament de Colldejou.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta del 02/04/2019.
2.- Sorteig dels membres de la mesa per a les eleccions locals i al Parlament Europeu
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 2 d’abril de 2019
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
2.- Sorteig dels membres de la mesa
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 79, de data 2 d’abril de 2019, es publica el Reial decret 209/2019,
d‘1 d’abril, de convocatòria d’eleccions locals i al Parlament Europeu a celebrar el dia 26 de maig
d’enguany.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
(LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de
les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent que sàpiguen llegir i escriure i
siguin menors de setanta anys.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que selecciona
de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa.
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA:
Primer.- Designar membres titulars i suplents de la mesa electoral del municipi a les persones elegides
per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.
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Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà un
manual d’instruccions sobre els seves funcions.
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s a la Junta
Electoral de Zona.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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