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Sala de Govern

CONVOCATÒRIA
Em plau convocar-vos a la reunió EXTRAORDINÀRIA i amb caràcter públic de la JUNTA DE GOVERN
LOCAL, que es realitzarà el proper dilluns 30 de maig de 2016, a les 9.00 hores del matí, a la Sala de
Govern d'aquest Ajuntament. Els assumptes a tractar seran els que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA
Únic.- Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la ciutat de Terrassa que s’han de constituir
amb motiu de les Eleccions Generals a celebrar el proper dia 26 de juny de 2016, resultant del sorteig que
s’efectuarà en acte públic entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrites a les Llistes del Cens
Electoral.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

Terrassa, 24 de maig de 2016
Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Han estat convocades pel Real Decreto 184/2016, de 3 de maig, Eleccions Generals que
es celebraran el dia 26 de juny de 2016. Amb aquest motiu i de conformitat amb el que
determina l’article 26.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, cal procedir a la formació de les Meses Electorals, essent competència dels
Ajuntaments aquesta actuació sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona.
L’apartat segon del referit article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General, estableix que els Presidents i Vocals de cadascuna de les Meses electorals són
designats mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció
corresponent.
Atès que en virtut de l'acord de delegació adoptat per l'Excm. Ajuntament en Ple en data 29
d’octubre de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de novembre de
2015, la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a la formació de les Meses
Electorals.
Aquesta Alcaldia-Presidència s'honora en proposar l'adopció del següent
ACORD

Únic: Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la Ciutat de Terrassa que
s’han de constituir amb motiu de les Eleccions Generals a celebrar el proper dia 26 de juny
de 2016, resultant del sorteig efectuat en acte públic entre els ciutadans i ciutadanes que
figuren inscrites a les Llistes del Cens Electoral.

No obstant, la Junta de Govern Local conforme consideri oportú.

Terrassa, 24 de maig de 2016.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
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