AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
16 DE MAIG DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 14:05 hores del dia 16 de maig de 2014,
es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària urgent,
presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que
a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó ,Pere Bosch
Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
Únic.- Procedir al sorteig públic amb l’objecte de designar substituts del membres de
la mesa electoral, no localitzats, corresponent a les Eleccions Europees del proper 25
de maig de 2014.
En data 30 d’abril de 2014 , el Ple de l ‘ajuntament va procedir a realitzar el sorteig
públic , amb l’objecte de designar el s presidents i vocals de la mesa electoral , així com
els suplents per a cada un dels membres de la Mesa, corresponent a les eleccions
europees el proper dia 25 de maig de 2014, de conformitat a l’article 26 de la llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del regim electoral general.
Atès que la Junta electoral de zona, ha comunicat en data 14 de maig de 2014, la
excusa del PRESIDENT,SUPLENT 3r , LUIS CARBALLO GARCIAA FERNANDEZ GARCIA, i de
conformitat amb l’article 46.2.b) de la llei 5/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del regim local, els articles 26 i 276 de la llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, de regim
electoral general, aquesta alcaldia proposa al Ple, i aquesta aprova per unanimitat el
següent:
PRIMER.- Apreciar la urgència de la sessió extraordinària convocada per al di 6 de
maig de 2014, pel següent: necessitat d’efectuar un nou sorteig de manera immediata
per escollir el substitut del PRESDIENT ,SUPLENT 3r.
SEGON.- Procedir a realitzar el sorteig i designar :
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U00135
D'ESTUDIS: 4
Nom: PEDRO LAYMON PUBLILL
Identificador: 39314746H
Adreça: VEINAT DEL BOSQUET, 1 ARENYS D’EMPORDA
Codi Postal: 17476

NIVELL

TERCER.- Notificar el resultat del sorteig a la Junta electoral i a l0 interessada en el
termini de tres dies.
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 14:25 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE
SECRETÀRIA

LA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

