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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 4 
Data: 14 de maig de 2015 
Hora:  13,40 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària i urgent 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sr. Julià Gifre Serarols 
Sra. Emilia Borràs Farran 
 
Ha excusat la seva assistència el Sr. Toni Badia Ortega, Sr. Xavier Ribas Surroca, Sra. 
Gemma Domínguez Garangou, Sra. Remei Bresco Esteve, Sra. Anna Masachs Coll i 
Sr. Ivan Méndez Riera. 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
Intervé l’alcalde per explicar que el motiu de la urgència és per escollir un nou vocal 1r 
per les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, atès que el que va sortir en el 
primer sorteig ha presentat al·legació, la qual ha estat acceptada per la Junta Electoral 
de Zona,  i en el segon sorteig ha estat impossible de localitzar-lo. 
 
Seguidament es procedeix a la urgència de la celebració d’aquest Ple en la qual s’obté 
com a resultat que tots els membres el ratifiquen per unanimitat. 
 
 
 

ÚNIC: ELECCIÓ DEL 1R VOCAL DELS MEMBRES DE LA MESA 
ELECTORA PER LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015. 
 
Amb motiu de la propera convocatòria d’eleccions Municipals, a celebrar el  dia 24 de 
maig de 2015, l’Alcalde-President proposa als membres assistents al Ple de la 
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corporació elegir el primer vocal dels membres que hauran de formar part de la mesa 
electoral mitjançant el sorteig dels inscrits en el cens electoral. 
 
Una vegada efectuat el sorteig mitjançant el programa informàtic CONOCE, les meses 
queden constituïdes per les persones que s’indiquen i per als càrrecs que es detallen: 
 

MESA ÚNICA 
 
1r VOCAL 
  
TITULAR:  xxxxx   DNI xxxxx 
   

 
Una vegada finalitzat el sorteig, s’acorda fer tramesa a la Junta Electoral de Zona de 
Girona les citacions dels membres que formaran part de les meses electorals, per tal 
que aquest organisme els segelli i signi i, posteriorment, poder efectuar la notificació 
als interessats. 
 
Seguidament es realitza un segon sorteig per designar nous 1r vocals dels membres 
de la mesa per les eleccions  en cas de no poder notificar les citacions dels membres 
del primer sorteig o en cas de que es presentin al·legacions del primer sorteig.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 14 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


