ACTA DE LA SESSIÓ: PLE EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 de
novembre de 2017.

A la vila de Roses (Girona), 22 de novembre de 2017.

Quan són les 13:30, es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència de
la senyora Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de la corporació, el PLE
de l’Ajuntament a l’objecte de dur a terme la sessió EXTRAORDINÀRIA d’acord amb la
convocatòria que s’ha repartit.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Sr. Carles Pàramo i Ponsetí Primer tinent d'alcalde
Sr. Francesc Giner i Ballesta Segon tinent d'alcalde
Sr. Juan Manuel Fernández i Martínez Tercer tinent d’alcalde
Sr. Marc Danés i Zurdo Regidor
Sra. Anna Jorquera i Navarro Regidora
Sr. Joan Plana i Sagué Regidor
Sr. Èric Ibáñez i Martín Regidor
Sra. Verónica Medina i Flores Regidora
Sr. Gerard Teixidó i Rivera Regidor
Sra. Olga Simarro Rojas Regidora
Sr Antonio Rodríguez López Regidor
Sr. Manel Escobar Yegua Regidor
Sr. Àngel Tarrero González Regidor
Sr. José Antonio Valdera Martín Regidor

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Sr. Fèlix Llorens Palou Regidor
Sr. José Manuel Àlvarez Cuñat Regidor
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També hi assisteixen:

Sra. Mariel·la Roig Guitart

Interventora accidental de la corporació

Sra. Maria Teresa Sánchez Luna

Tècnica d’Administració General

Actua com a secretari, el secretari general de la corporació, senyor Francisco Luis Muñoz
Cameo.

Un cop l'alcaldessa ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i
es prenen els acords que es detallen.

ORDRE DEL DIA

1.0.- Proposta d'acord del Ple per a l'elecció dels membres de les meses electorals. .. 3
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1.0.- Proposta d'acord del Ple per a l'elecció dels membres de les meses electorals.
Identificació de l’expedient

Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.
Proposta del regidor de l'Àrea relativa a l’elecció dels membres de les meses electorals
per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

Antecedents

1. El dia 21 de desembre de 2017 es realitzaran les eleccions al Parlament de Catalunya.
2. D’acord amb el calendari electoral, els Ajuntaments han de realitzar els sorteigs dels
membres de les meses electorals entre els dies 22 i 26 de novembre, ambdós inclosos.

3. En data 21 de juny de 2006, aquesta corporació va adquirir un programa informàtic
anomenat “Elector”, que serveis per al sorteig, estimació de vots i escrutini, i que per tant
facilita les tasques prèvies i pròpies del procés electoral.
Proposta de resolució
La regidora de l'Àrea d’ALCALDIA I SERVEIS GENERALS , Montse Mindan Cortada,
proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Elegir als presidents i vocals (titulars i suplements) de cadascuna de les meses
electorals (19 en total) mitançant el sistema informàtic anomenat “Elector” que
l’Ajuntament va adquirir el mes de juny de 2006, i que permet escollir aquestes persones,
d’entre el cens electorals de Roses, d’una manera totalment aleatòria.
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2. En el supòsit que la notificació de la designació d’alguns dels membres de la Mesa no
es pugui lliurar al respectiu interessat (per no localitzar-se en el domicili, etc.), s’escollirà,
en el seu lloc, a la persona que figura com a elector de reserva.

No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 13:48 hores, de
la qual cosa en dono fe.

(Document signat electrònicament.)
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