PLE EXTRAORDINARI NÚM. 7/2015-2019
A la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, al Carrer Pau Casals, 26-34, el dia 23
de novembre de 2015, a les 18.45 hores, es reuneixen per celebrar Ple núm. 07/20152019, de caràcter extraordinari, sota la Presidència del senyor Alcalde, Gerard Segú i López.
Assistits pel secretari, Juan Antonio Gil Lemus, que certifica. S’hi troba present la Tècnica
d’Administració General, Sra. M. Montserrat Ollé Escala.
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Gerard Segú López
Anna Martínez Almoril
Juan Ramon Vílchez Enríquez
Joan Piqué Andreu
Alfonso Muñoz Saura
Joan Bonastre Fort
Jesús Blanco i Flórez
Júlia Fernández Rodríguez
Miquel Carrión Molina
Candi Reyes Martín

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Alcalde (P-E)
1a. tinent d’alcalde (P-E)
2n. tinent d’alcalde (ERC-AM)
3r. tinent d’alcalde (CiU)
4t. tinent d’alcalde (P-E)
Regidor (P-E))
Regidor (P-E)
Regidora (ERC-AM)
Regidor (ACCIÓ)
Regidor (ACCIÓ)

EXCUSEN ABSÈNCIA:
Lourdes Ruiz Domínguez
Francisco Javier Belloso Garrido
Juan Vélez Sánchez

; Regidora (PSC-CP)
; Regidor (PP)
; Regidor (VISCC)
ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.

ALCALDIA
1.1. Sorteig de la composició de meses electorals per a les Eleccions General del dia 20
de desembre de 2015

El sorteig per la designació de membres de les Meses electorals ha de realitzar-se
mitjançant convocatòria d’un Ple municipal d’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG), sense que la
inexistència del quòrum requerit per l’adopció d’acords de Ple pugui ser obstacle per la
realització de l’esmentat sorteig, havent-se de realitzar entre els dies vint-i-cinquè i vint-inovè posterior a la convocatòria electoral.
La Junta electoral de l’Hospitalet de Llobregat ha autoritzat, en data 10 de novembre de
2015, la utilització de sistemes informàtics per la realització del sorteig de membres de
meses que s’han de constituir el proper 20 de desembre en motiu de les eleccions generals.
En concret, el programa que utilitzarà l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és el
programa CONOCE, aplicació de consulta i sorteig que facilita l’Oficina del Cens Electoral.
Tal i com està establert s’ha de designar un president, i dos vocals amb dos substituts per
cada càrrec. El programa també permet ampliar els substituts fins un màxim de 9 per cada
càrrec de manera que si s’admet alguna al·legació excepcional per formar part d’una
determinada mesa, no caldrà realitzar un nou sorteig.
Tot seguit es realitza el sorteig que compren tot els electors entre 18 i 70 any, essent el
resulta el que consta en document annex.
M. MONTSERRAT OLLÉ ESCALA, TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, DIU: El programa
ELECTOR, ja porta integrat tot el cens.
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El primer que farem serà obtenir un recompte de meses i electors, perquè els que s’agafen
per entrar en sorteig són els majors de 18 anys i els menors de 70.
Aquest és el resultat.
En el moment que es presenti alguna excusa acceptable, es marca en aquí i ja surt
automàticament tots els suplents. Hem d’agafar a partir del quart i fer el canvi.
I comunicar-ho sempre a la Junta Electoral.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS REUNITS (10)
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i deu minuts, de
la qual s’estén la present acta que, com a secretari, certifico.
Vistiplau Alcalde

El Secretari

Gerard Segú i López

Juan Antonio Gil Lemus
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