DEL DIA 20 DE GENER DE 2021

REGIDORS:

Marc Bigordà Prió (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 01/02/2021
HASH: e56e9a5b43cab24785b382b21d28a716

Jordi Gállego Paz
Roger Dueso Canals
REGIDORS
QUE
EXCUSEN
L’ASSISTÈNCI
A:
Isabel Souto
Francisco Dols

Als Garidells, essent les dotze i quart
hores del dia vint de gener de dos mil
vint-i-ú, es reuneixen a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament el Ple de la Corporació
sota la presidència de l'Alcalde Marc
Bigordà Prió, i els regidors anotats al
marge, i assistits del Secretari
Interventor de la Corporació, als
efectes de dur a terme sessió pública
extraordinària i urgent en primera
convocatòria segons l’ordre del dia
previst.

REGIDO
RS
ABSENT
S:

SECRETARI
INTERVENTOR:
Francesc Pros i Francesch

1.- Realització del sorteig de les meses electorals per a les eleccions al
Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer de 2021.

Convocades per Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució
automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions, publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 22 de desembre de 2020,
per a celebrar-les el proper 14 de febrer de 2021.
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ALCALDE:
Marc Bigordà Prió

Número: 2021-0001 Data: 01/02/2021

ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Francisco Pros Francesch (1 de 2)
Secretario/Interventor
Data Signatura: 01/02/2021
HASH: 816fd4fb9f97b3c9b7d4a7093474b557

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

Segons el calendari electoral i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, en l’article
26, estableix que la competència de la formació de les meses és dels
Ajuntament, mitjançant sorteig amb el programa informàtic proporcionat per
l’Oficina del Cens Electoral i elaborat per l’INE, per la qual cosa, aquest Ple
adopta el següent:

ACORD

TERCER. Comunicar el resultat a la Junta Electoral de Zona.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les
dotze i trenta minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa l'Alcalde,
amb mi que CERTIFICO.

El Secretari-Interventor
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L’Alcalde-President

ACTA DEL PLE

SEGON. Notificar la designació com a presidents, vocals i suplents de les
meses electorals, als interessats, en el termini de tres dies.

Número: 2021-0001 Data: 01/02/2021

PRIMER. Aprovar les llistes nominals dels membres de cada mesa electoral
dels Garidells, d’acord amb la correcta aplicació del programa, és a dir, un
mesa de tres membres, president, vocal primer i vocal segon, i altres tants
suplents, amb una totalitat de nou membres designats.
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