ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Javier García Romero
Membres excusats/des

17/2017

22-NOVEMBRE-2017

El vint-i-dos de novembre de l’any dos mil disset,
a la Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió
extraordinària, sota la presidència de l’alcalde, el
senyor Alfredo Vega i López.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
senyor Óscar González Ballesteros, secretari
general.

Marc Armengol i Puig

Altres assistents
Óscar González Ballesteros
Pere Montaña Josa
Jesús Romero Blasco
Martí Pujol Brustenga

També assisteix el senyor Pere Montaña Josa,
director de l’Àrea 2 de Serveis Generals i Govern
Obert, el senyor Jesús Romero Blasco, cap de
sistemes d’informació terrritorial i el senyor Martí
Pujol Brustenga, cap d’unitat del padró municipal
d’habitants.
La presidència obre la sessió a tres quarts de
nou del matí i seguidament s’analitza l’únic punt
de l'ordre del dia que s’indica.

ÚNIC. Aprovar la llista de components de les Meses Electorals de la Ciutat de Terrassa
que s’han de constituir amb motiu de la realització de les Eleccions al Parlament de
Catalunya a celebrar el proper dia 21 de desembre de 2017, resultant del sorteig efectuat
en acte públic d'entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrits a les Llistes del Cens
Electoral.
Per tractar el punt de l’ordre del dia s’incorporen a la reunió el senyor Pere Montaña Josa,
director l’Àrea 2 de Serveis Generals i Govern Obert, el senyor Jesús Romero Blasco, cap de
Sistemes d’Informació Territorial, i el senyor Martí Pujol i Brustenga, cap d’unitat del Padró
Municipal d’Habitants.
El personal tècnic dels servis municipals de l’Ajuntament fa una breu explicació sobre el procés.
Seguidament mitjançant el programa informàtic s’obté la relació dels presidents i vocals que
constituiran les Meses Electorals, i els corresponents suplents.
Finalment, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat els acords que consten a la proposta
que es transcriu literalment:
“Han estat convocades pel Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre, Eleccions al Parlament de
Catalunya que es celebraran el dia 21 de desembre de 2017. 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.
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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 la realització de les Eleccions al Parlament de Catalunya a
celebrar el proper dia 21 de desembre de 2017, resultant del sorteig efectuat en acte públic
d'entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrits a les Llistes del Cens Electoral.”

A tres quarts i cinc minuts de nou del matí, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta i certifico.

El secretari

Óscar González Ballesteros

Vist i plau
L'alcalde - president

Alfredo Vega i López
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