AJUNTAMENT EN PLE
===================

Núm.06

Acta de la sessió extraordinària del dia 30 de maig de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 30
de maig de 2016, sota la Presidència de l'Alcaldessa Marta
Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus,
Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà, Alfons Martínez
Puig, César Luis Barrenechea Montero, Núria Galimany Granés,
Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet, Jordi Giró Ribas,
Natàlia Sànchez Dipp, Lluís Armengol Subirós, Diego Borrego
Torres, Héctor Amelló Montiu i Antonio Pérez Márquez, amb
assistència del secretari general, Fernando González Cebrián,
per tal de fer la sessió extraordinària en primera
convocatòria.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
següents: Francesc Cruanyes Zafra, Antoni García Quesada i
Maria Àngels Olmedo Delestal.
A les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, la
Presidència declara oberta la sessió.
----Únic. Eleccions: Es procedeix a la formació, mitjançant
sorteig, de les trenta-cinc meses electorals que actuaran a
les eleccions al Congres dels Diputats i del Senat de 26 de
juny de 2016. La Presidència procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
"Vist el Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, de
dissolució del Congres dels Diputats i del Senat i de
convocatòria d’eleccions (Boletín Oficial del Estado núm.
107, de 3 de maig de 2016), segons el qual les eleccions se
celebraran el diumenge 26 de juny de 2016; vist el que
estableix l'article 26.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, que estableix que la
formació de les meses electorals correspon als ajuntaments,
sota la supervisió de les juntes electorals de zona; Vist el
Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de Regulació
complementaria
dels
processos
electorals;
la
Comissió
Informativa General proposa al Ple de l'Ajuntament que
s'adoptin els acords següents: Primer.- Procedir a la
formació, mitjançant sorteig, de les trenta-cinc meses
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electorals que actuaran al municipi de Figueres a les
eleccions al Congres dels Diputats i del Senat de 26 de juny
de 2016. Segon.- Establir com a mètode de sorteig per
seleccionar els membres de les meses electorals el programa
informàtic
CONOCE, "Aplicación de consulta, sorteo para
seleccionar los miembros de las mesas electorales y obtención
de ficheros", desenvolupat per l'oficina del Cens Electoral
de l'Institut Nacional d'Estadística, que consisteix en la
generació de números aleatoris entre la llista numerada
d'electors de cada mesa que figuren en el cens electoral del
municipi de Figueres i que reuneixin les condicions d'edat
(menors de 70 anys) i d'estudis (codi 40 per a president,
codis 30 i 40 per a vocals) fins a completar les
corresponents meses, estant cada una de les quals formada per
un president i dos vocals titulars, així com dos suplents per
a cada càrrec. Tercer.- Realitzar el sorteig. Quart.- Aprovar
les llistes derivades del sorteig, que contenen els noms dels
presidents titulars i suplents i dels vocals titulars i
suplents de cada una de les trenta-cinc meses electorals del
municipi
de
Figueres.
Cinquè.Autoritzar
l'Alcaldia
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calgui
per a l'execució dels acords anteriors."
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les catorze hores, de la qual cosa dono fe.
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