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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 20 de gener de 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 20 de gener de 2021
Hora d'inici: 10:00
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat (ERC)
Sr. Joan Altimira Vila (ERC)
Sr. Ricard Maldonado Fort (ERC)
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS
Secretaria
1. SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 14 DE FEBRER DE 2021.
Unanimitat

Fets
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar al presidents i vocals, titulars i
suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi, per la qual cosa s’utilitza el programa
informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les
persones que han de formar part de la mesa.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral
serà comuna per a totes elles.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 22/01/2021 a les 12:38:26 i Jordi Sierra Salsench - DNI ** (SIG) el dia 22/01/2021 a les 12:40:20

En conseqüència, S'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.
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.
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Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la mesa electoral a la Junta
Electoral de Zona.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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