AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2016
Caràcter: extraordinari
Dia: 30 de maig de 2016
Hora: de 13.30 a 13.40 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcaldessa:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
2a tinenta d'alcaldessa:
Regidor:
3a tinenta d'alcaldessa:
Regidor:
Regidor
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sra. Ana María Bagur López (IND)
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Antonio Florit Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)

Secretària:

Sra. Caterina Barceló Martí

Absents
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sr. Juan Andrés García Corro
Sr. Joan Josep Pons Anglada
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch

Interventor:

Sr. Joan León Vivó

(PSM MxM)
(PSOE)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)

Ordre del dia
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1. Punt únic. Proposta d'aprovació del resultat del sorteig públic per a la designació dels
components de les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals que han de tenir
lloc el dia 26 de juny de 2016 (exp. 2016/004925).
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Punt únic. Proposta d'aprovació del resultat del sorteig públic per a la designació
dels components de les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals que han
de tenir lloc el dia 26 de juny de 2016 (exp. 2016/004925)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 30 de maig de 2016, que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA
DESIGNACIÓ DELS COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
ELECCIONS A CORTS GENERALS QUE HAN DE TENIR LLOC EL DIA 26 DE JUNY DE
2016
Atès que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general estableix a
l’article 26è que la formació de les meses electorals és de la competència dels ajuntaments,
sota la supervisió de les juntes electorals de zona i que els components de les meses seran
designats mitjançant sorteig;
Atès que, mitjançant l’anunci pertinent, així com la publicació d’aquest a la premsa, s’han fet
públics el lloc, la data i l’hora de la realització del sorteig, i que, de conformitat amb l’anunci
esmentat, aquest s’ha realitzat a les 9 hores del dilluns dia 30-05-2016 a les dependències
de l’Ajuntament, mitjançant l’execució d’un programa informàtic facilitat per l’oficina del cens
electoral pel qual s’obté una llista de persones per a cadascuna de les meses electorals;
Per tot l'exposat,
PROPOSA:
L’aprovació dels electors designats pel sorteig realitzat en aquest ajuntament a les 9 hores
del dia 30-05-2016, per tal de formar les meses electorals per a les eleccions a Corts
Generals que han de tenir lloc el dia 26 de juny de 2016».
Intervencions
L'alcaldessa explica que, a causa de la proximitat de dates entre les festes de Sant Joan i el
dia assenyalat per a les eleccions a Corts Generals, s'ha procedit a la reubicació d'alguns
col·legis electorals de Ciutadella, per tal de poder-los deixar enllestits i preparats abans de
l'inici de les festes. Acaba i diu que es farà la màxima publicitat dels canvis per al general
coneixement.
No hi ha més intervencions.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (14 vots dels membres
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presents).
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària

Vist i plau
L'alcaldessa
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