Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 27 d’abril de 2015.
A les disset 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,
Alexandra Cuadrat Capdevila i, amb l'assistència de les persones que es detallen a
continuació, assistida de la Secretària accidental de la Corporació, a l'efecte de celebrar
sessió extraordinària i urgent.
Alcaldessa:
Regidors:

Secretària acctal:

Sra. Alexandra Cuadrat Capdevila
Sr. Tomàs González Ortiz
Sr. Xavier Iglesias Rue
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sra. Cecília Martí Cortasa
Sr. Jose Vicente Gilabert Cazorla
Sra. Rosa del Carme Clivillé Segarra

El regidor Sr. Sebastià Ribes, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
La regidora Sra. Annabel Encontra, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
El regidor Sr. Jordi Cano, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
El regidor Sr. Josep Ma. Gras, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
El regidor Sr. Diego Sánchez, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
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 25 i 29 d’abril.
Per tot això, doncs, la importància de sotmetre aquests assumptes a un ple extraordinari i urgent,
que s’ha convocat en data 24 d’abril.
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 sis.
2.Eleccions Municipals 2015. Sorteig dels membres de les meses electorals.
Atès que mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març),
s’han convocat eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla, per al 24 de maig 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 25 i 29 d’abril de 2015, 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
Miguel Francisco Gracia Mazuque
President/a:
Raul Bazús Gardeñes
1er vocal:
Esther Escarp Fo
2n vocal:

Núm. ordre
530
103
377

SUPLENTS
Nom i cognoms
1r.De President/a: Mariona Llenes Clivillé
2n. De President/a: Maria Dolores Gómez Garcia
Radu Ghinet
1r.De 1er vocal:
Juan Carlos Chillaron Siurana
2n.De 1er vocal:
Elvira Ghinet
1r.De 2on vocal:
Miguel Esteve Sánchez
2n. De 2on vocal:

2.Districte 01.Secció 001. Mesa B.
TITULARS
Nom i cognoms
José Martí Torra
President/a:
Cristina Salla Barrull
1er vocal:
Jorge Mallo Villarroya
2n vocal:

Núm. ordre
632
503
22
268
18
383

Núm. ordre
27
445
6

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
Cecília Plana Triquell
Meritxell Preixens Nogues
Maria Carmen Pérez Vélez
Maria Mercè Sans Mor
Anna Isabel Ticó Prat
Ramón Mangues Zaragoza

276
296
233
471
541
8

3.Districte 01.Secció 002. Mesa única.
TITULARS
Nom i cognoms
Abel González Sorolla
President/a:
Sussana Satorra Vilalta
1er vocal:
Maria Meritxell Madrid Villafañe
2n vocal:

Núm. ordre
390
861
507

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
Jordi Gine Bordonaba
David Gusta Masip
Daniel Carmelo Mir Tomas
Cristina Garcia Martínez
Manuela Delgado Barbero
Blas Garcia Garcia

362
406
563
326
249
320

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les disset hores
i trenta minuts del dia vint-i-set d’abril 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 accidental,

