AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 1.6.2016 EXTRAORDINÀRIA I URGENT
ASSISTENTS:
Alcalde-President
D. Joan Manso Bosoms (CiU)
Regidors
Dolors Costa Martínez ( ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)
Maria Sau Tubau ( Ind CiU)
Gerard Fossas Noguera (ind CiU)
Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Sergi Colomé Coromina (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)
NO ASSISTENTS:
D. Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

En la localitat de Campdevànol
sent les 20.00 hores del 1.6.2016 es
reuneixen en el saló d’actes de la Casa
Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament en
sessió EXTRAORDINÀRIA i URGENT ,
prèviament convocada, sota la Presidència
de l’Excm. D. Joan Manso i Bosoms, amb
assistència dels Srs. Regidors que
s’enumeren al marge.
No assisteixen [sí/no] excusant la
seva assistència els Srs. Regidors
enumerats al marge.
La Corporació aquesta assistida per la
secretària interventora la senyora Núria
Charques Grífol que dóna fe de l’acte
d’acord amb la resolució de 18 d’abril de
2016 del Director General d’administració
local.

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA

1.1 Declaració d’urgència de la sessió
Es proposa al Ple l’acord següent:
ÚNIC: Apreciar que hi ha motivació suficient per a la celebració de la sessió convocada pel
senyor alcalde-president amb caràcter d'urgència i, en conseqüència, prosseguir amb l'ordre del
dia de l’aquesta.
S’aprova per unanimitat
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2.Sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals i els seus suplents per a les
Eleccions Generals del 26 de juny de 2016
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general, correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig la selecció dels electors i les
electores que han d’integrar les meses electorals de les properes eleccions Generals del proper
26 de juny de 2016
Per tal d’acomplir amb el que determina l’apartat 2n. de l’article abans esmentat, sobre les
condicions que han de complir les persones que siguin designades, es procedeix al sorteig dels 9
titulars i 18 suplents que constituiran les Meses electorals.
Tanmateix es sortegen els suplents addicionals necessaris per suplir els possibles membres que
presentin al·legacions per impossibilitat d’assistir a la jornada.
El resultat del sorteig és el que consta en l’annex que s’adjunta

S’aprova per unanimitat
I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, D. Joan Manso i Bosoms
Alcalde-President aixeca la Sessió sent les 20:35. hores, del qual com Secretari dono fe.

V.º P.º

la secretària

L’Alcalde,

Joan Manso i Bosoms

Núria Charques Grífol

