
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017

Vacarisses,  22 de novembre de 2017,  essent les dinou hores i trenta-set minuts del dia de la
data  i  prèvia  convocatòria  realitzada  a  l'efecte,  es  reuneixen  en  sessió  extraordinària,  els
components del Consell Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb
l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia.

Presideix
                                                                       
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  

Regidors

Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde
Pere Casas i Ardanaz
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla i Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Laura Sánchez i López, 2ª  tinent d’alcalde
Mariana Ríos i López
Juan Pablo Garrido i Sánchez

Assistits per la secretària accidental Jorgina Torrella i Ubach, qui dóna fe de l'acte.

Excusa la seva absència el senyor Pedro Roque Serna i González.

Abans d'iniciar la deliberació de l’assumptes plenaris, es fa avinent que per Decret de l'alcaldia
núm. 346/2015,  de 13 de novembre,  es va resoldre convocar aquesta sessió extraordinària
motivada per la conveniència de celebrar el sorteig per a designar els membres de les meses
electorals per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 21 de
desembre d'enguany.

O R D R E     D E L      D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- DESIGNACIÓ, PER SORTEIG PÚBLIC, DELS PRESIDENTS I VOCALS QUE HAN DE
CONFORMAR  LES  MESES  ELECTORALS  PER  A  LA  CELEBRACIÓ  DE  LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017

Vist el Reial Decret  946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de
Catalunya i de la seva dissolució, a celebrar el 21 de desembre d'enguany.

Atès que per tal de donar compliment a l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
reguladora del regim electoral general, s'ha de procedir a la designació, per sorteig públic, dels
presidents i dels vocals que han de conformar les Meses Electorals.
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Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 346/2017, de 13 de novembre, es va resoldre convocar
sessió extraordinària del Consell Plenari de l'Ajuntament de Vacarisses pel dia 22 de novembre
de 2017.

Atès que en aquest municipi hi ha quatre seccions i set Meses, s'ha de nomenar, mitjançant
sorteig públic, la següent relació de càrrecs per a cada mesa:

- Un President
- Dos Vocals
- Dos suplents per a cadascun d'aquests membres

Proposo al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- Efectuar el sorteig públic, mitjançant procés informàtic, per a la designació dels
Presidents  i  Vocals,  titulars  i  suplents,  que han de constituir  les  set  Meses
Electorals en la celebració de  les eleccions al Parlament de Catalunya del 21
de desembre de 2017, convocades mitjançant  Reial Decret  946/2017, de 27
d’octubre.

SEGON.- Comunicar el present acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona
de Terrassa.

S'inicia  el  procés informàtic  per  tal  d'elegir  els  membres de les  set meses,  amb el  resultat
següent:

**********************************************************************************

S’aprova per unanimitat dels presents.

Essent  les  dinou hores i  cinquanta  minuts,  l’alcaldessa en funcions  dóna  per  finalitzada la
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL  PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

Antoni Masana i Ubach Jorgina Torrella i Ubach
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