A la ciutat de Girona, a vint-i-vuit d'abril de dos mil catorze.
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es
reuneix el Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària extraordinària. Presideix
l'alcalde Carles Puigdemont Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde,
Jordi Fàbrega Vilà, Marta Madrenas Mir, Ma. Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs
Vázquez i els regidors i regidores Carles Ribas Gironès, Eduard Berloso Ferrer, Joan
Alcalà Quiñones, Roser Urra Fàbregas, Pia Bosch Codolà, Glòria Plana Yanes,
Xavier Amores Bravo, Àngel Quintana Morraja, Sílvia Paneque Sureda, Amèlia
Barbero Rivera, Joaquim Bonaventura Ayats, Jordi Navarro Morera, Anna Pujolàs
Vilar, Joan Menacho Gabardino, Joan Baptista Olòriz Serra, Maria Núria Terés
Bonet, Carlos Palomares Safarres i Carles Bonaventura Cabanes.
Ha excusat la seva absència els regidors i regidores Sra. Coralí Cunyat Badosa, Sra.
Glòria Plana Yanes, Sr. Xavier Amores Bravo, Sr. Àngel Quintana Morraja i la Sra.
Concepció Veray Cama.
Dóna fe de l'acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. També hi assisteix
l'interventor Carles Merino Pons.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL
1. Eleccions al Parlament Europeu. Sorteig per a la constitució de les Meses
Electorals.
Convocades les eleccions al Parlament Europeu pel proper 25 de maig, pel Reial
Decret 213/2014, de 31 de març, BOE número 79, d'1 d'abril de 2014, i donat
que cal fer la designació, mitjançant sorteig entre els electors del municipi, dels
presidents/presidentes i vocals de les meses electorals, de conformitat a l'article
26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, se
sotmet a l'Ajuntament l'adopció d'acord en el següents termes:
DESIGNAR, mitjançant sorteig entre els electors del municipi, els
presidents/presidentes i vocals de les 79 meses electorals que actualment
consten en aquesta ciutat, de conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.
El President i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa correponent, i
han de complir els següents requisits:
· Constar en el cens electoral en data 31 de gener de 2014.
· Ser majors de 18 anys i menors de 70, si bé a partir dels 65 anys podran
manifestar la seva renuncia en el termini de set dies.
. Ser de nacionalitat espanyola, o bé dels països que formen part de la Unió
Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca,

Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia,
Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne unit,
República Txeca, República Eslovaca, Romania i Suècia.
· Els/les designats/des com presidents/presidentes, han de tenir, com a mínim, el
títol de Batxiller o Formació Professional de 2n grau, o subsidiàriament el de
Graduat Escolar o equivalent.
· Els designats com a vocals han de saber llegir i escriure.
D'acord a l'article 27 de la LOREG, els càrrecs de President i Vocals de les
Meses Electorals són obligatoris; i no poden ser exercits pels que es presentin
com a candidats.
El procés informàtic emprat atorga un número aleatori a cada un dels electors i
automàticament el sistema escull els electors que composaran les meses. El
número d’inici és el 40.154.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les sis
i deu de la tarda. Ho certifico.

M. Glòria Gou Clavera

