ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Alfredo Vega i López
Marc Armengol i Puig
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Membres excusats/des
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Miquel Sàmper i Rodríguez
Meritxell Lluís i Vall

Altres assistents
Isidre Colás Castilla

11/2016

30-MAIG-2016

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data trenta de maig de l’any
dos mil setze, es reuneix la Junta de Govern
Local, per fer en primera convocatòria la sessió
extraordinària, i de caràcter públic, sota la
Presidència l’Il.lm. Sr. Alcalde-President, Jordi
Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colás i Castilla, secretari general
accidental.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores del matí del dia de la data, es
procedeix a la substanciació de l’únic punt de
l'Ordre del dia, que és el que s’indica a
continuació.

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.

A l’objecte de tractar aquest punt de l’ordre del dia, s’incorporen a la reunió el Sr. Jesús Romero
Blasco, Cap de Sistemes d’Informació Territorial, i el Sr. Martí Pujol i Brustenga, Cap d’Unitat del
Padró Municipal d’Habitants.
Havent-se realitzat prèviament una explicació, per part del personal tècnic dels serveis
municipals de l'Ajuntament, es procedeix a obtenir la relació dels Presidents i Vocals que
constituiran les Meses Electorals amb els seus corresponents suplents mitjançant programa
informàtic que és examinat i trobat conforme pels assistents. Aquest programa queda incorporat
com annex a l’expedient, junt amb els llistats obtinguts, trobats també conformes.
Finalment, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat els acords que consten a la proposta
que es transcriu literalment a continuació:
“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.
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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 havent-hi cap assumpte a tractar, quan són un quart de les deu hores del matí del dia de la
data, la Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari
CERTIFICO.

Vist i Plau
L'Alcalde - President

Jordi Ballart i Pastor
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