ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA
23 DE NOVEMBRE DE 2017

REGIDORS ASSISTENTS
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU)
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU)
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC)
SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC)
Excusen absència:
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)
ALCALDE-PRESIDENT
RUFINO GUIRADO IRUELA(CIU)
SECRETÀRIA
PILAR BLASCO I PRIM

A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 14:00 hores del dia 23 de novembre
de 2017, sota la presidència del senyor alcalde i amb l’assistència de la secretària, es
reuneixen, prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’expressen, a fi i
efecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els
següents punts de l’ordre del dia a tractar:

1. SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS PARLAMENT
DE CATALUNYA 21 DE DESEMBRE DE 2017.

Reunits els regidors abans indicats i d’acord amb les disposicions a tal efecte previstes
en la Llei Orgànica 5/85 de Règim Electoral General, de 19 de juny, es procedeix a
efectuar els sorteig dels membres que han de formar part de l’única mesa electoral que
ha de constituir-se al municipi de Vall-llobrega, dit sorteig es porta a terme mitjançant
l’ús del programa informàtic CONOCE, facilitat per l’INE. Havent efectuat el sorteig el
resultat obtingut és el següent:
TITULARS
VERONICA VENTURA MIR- PRESIDENTA
JOSE SALVADO JIMENEZ - 1ER. VOCAL
RUBEN ARANDA MORA- 2N.VOCAL

SUPLENTS
PRESIDENT
MARIA LORETO BELLAPART PALACIOS
MIQUEL CASTAÑO PEINADO
1ER. VOCAL
MIQUEL DURAN GARCIA
MONTSERRAT LEYVA FUERTES
2N. VOCAL
FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ
FRANCESC XAVIER OLMO FONT

Mitjançant el propi programa i amb els reserves que així mateix queden assignats, en
cas de presentar-se al·legacions per part de les persones assignades titulars o suplents,
per alguna causa justificada davant de la Junta Electoral de Granollers i que aquesta
sigui aprovada, seran substituïdes correlativament per la persona que correspongui
segons el programa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 14,30h hores, i com
a secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats.

Vist i Plau
L’Alcalde

En dono fe
La Secretària

