Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 2 de setembre de 2015.
A les catorze hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió extraordinària i
urgent.
Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez

( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )

La regidora Sra. Georgina Pascual, no assisteix i excusa la seva absència per motius laborals.
ORDRE DEL DIA:
1.Ratificació de la urgència de la sessió.
La Sra. alcaldessa exposa que el motiu d’haver de celebrar aquesta sessió rau en que, el
calendari electoral establert arran de les eleccions municipals, determina necessàriament que cal
fer el sorteig dels membres de les meses, entre els dies 29 d’agost i 2 de setembre.
Per tot això, doncs, la importància de sotmetre aquests assumptes a un ple extraordinari i urgent,
que s’ha convocat en data 1 de setembre.
Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a l’empara
del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aquesta resta
aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són deu.
2.Eleccions al Parlament de Catalunya 2015. Sorteig dels membres de les meses electorals.
Atès que mitjançant Decret 174/2015, de 3 d’agost (DOGC núm. 6927, de 4 d’agost), s’han
convocat eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 27 de setembre de 2015.
Atès que l’art. 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
estableix que la formació de les Meses és competència dels Ajuntament, sota supervisió de les
Juntes Electorals de Zona,
Atès, tanmateix, que aquesta mateixa disposició determina, en el seu art. 26.2 que el President i
els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones
censades en la Secció corresponent, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i
escriure,
Això s’entén sens perjudici que les persones escollides que tinguin més de 65 anys, puguin
manifestar la seva renúncia en el termini de 6 dies des de la corresponent notificació,

Atès, tanmateix, que el President haurà de disposar del títol de Batxillerat o el de Formació
Professional de Segon Grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent,
Atès, igualment, que l’art. 26.3, concreta que es procedeix de la mateixa manera al nomenament
de dos suplents per cadascun dels membres de la Mesa,
Atès que l’art. 27.2 de la LOREG determina que els càrrecs de President i Vocal de les Meses
Electorals són obligatoris i no poden ésser exercits per les persones que es presentin com a
candidats,
Atès, en definitiva, que d’acord amb el calendari electoral, el sorteig públic s’ha de fer entre els
dies 29 d’agost i 2 de setembre, ambdós inclosos,
Atès que, segons resulta del cens electoral, el municipi d’Alcoletge disposa d’un únic districte i
dues seccions, una de les quals amb dues meses i l’altra, amb mesa única, es procedeix a
efectuar sorteig públic entre els electors censats per tal de designar els càrrecs de president i
vocals de les tres meses electorals, d’acord amb el programa informàtic facilitat per l’Oficina
del Cens Electoral, que incorpora una aplicació per tal d’efectuar aleatòriament el sorteig dels
membre de les meses electorals, en els termes previstos per la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, resultant el següent:
1.Districte 01.Secció 001. Mesa A.
TITULARS
Nom i cognoms
Josep Domingo Majoral
President/a:
Jaume Cortasa Llubes
1er vocal:
Maria Teresa Botargues Florensa
2n vocal:

Núm. ordre
A0367
A0317
A0161

SUPLENTS
Nom i cognoms
1r.De President/a: Jose Antonio Ferrer Solana
2n. De President/a: Montserrat Garra Ticó
José Juan Clivillé Bosch
1r.De 1er vocal:
Jesús Andrés Solé
2n.De 1er vocal:
Abel Clivillé Maurici
1r.De 2on vocal:
Eric Castillo Martin
2n. De 2on vocal:

2.Districte 01.Secció 001. Mesa B.
TITULARS
Nom i cognoms
Maria Angeles Vilalta Salvia
President/a:
Gerardo Rubén Montali Martini
1er vocal:
Montserrat Oliván Gómez
2n vocal:

Núm. ordre
A0420
A0485
A0282
A0055
A0284
A0248

Núm. ordre
B0602
B0115
B0151

SUPLENTS
Núm. ordre
1r.De President/a:
2n.De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n. De 1er vocal:
1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

Nom i cognoms
Esmeralda Francisca Reyes Manzano
Maria Antonia Vidal Llop
Maria Luisa Muñoz Teres
Francisca Maya Sánchez
Fernando Raluy Ribes
Eduard Martínez Maya

B0329
B0597
B0139
B0070
B0308
B0045

3.Districte 01.Secció 002. Mesa única.
TITULARS
Nom i cognoms
Marc Larrégula Masip
President/a:
Sara Castaño Jorda
1er vocal:
Maria Asunción Ruiz Lanchazo
2n vocal:

Núm. ordre
U0461
U0176
U0805

SUPLENTS
Núm. ordre
1r.De President/a:
2n.De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n. De 1er vocal:
1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

Nom i cognoms
Verónica Samperi Domingo
Juan Manuel Domínguez Vilches
Amelia González Maldonado
Alain-Cristopher Vilamajó Hortet
Jaume Cortasa Fernández
Meritxell Prat Riba

U0839
U0265
U0382
U0965
U0213
U0702

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les catorze
hores i quaranta-cinc minuts del dia dos de setembre de dos mil quinze, de la qual s’estén la
present acta que, un cop aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se
aquest esborrany per la Sra. alcaldessa i per mi, la secretària accidental, que ho certifico.
L'alcaldessa,

La secretària,

