
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió Ple extraordinari i urgent 21-01-2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

Lourdes Aluja MatasPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

21 de gener de 2021Dia: 
15:00Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la presidència obrí la sessió.

ACORDS

 1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
 EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA1. 

Sotmès a votació, la urgència de la sessió, el Ple de la Corporació per unanimitat dels
assistents acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió
plenària.

L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que, les sessions extraordinàries que hagin
estat convocades amb caràcter urgent, hauran de ser ratificades pel Ple.
 
La urgència esta motivada pel fet que el punt inclòs a l'ordre del dia, s’ha d’aprovar seguint les
indicacions del calendari electoral, impedint això la convocatòria d'un ple extraordinari
respectant els terminis legals de notificació.
 



 

2.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS
 AUTONÒMIQUES DEL 14 DE FEBRER DE 2021

ELECCIÓ DE MEMBRES MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES2. 
DEL 14 DE FEBRER DE 2021

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Es fa necessari realitzar l'elecció dels membres de la mesa electoral per a les eleccions
autonòmiques del 14 de febrer de 2021.

Fonaments de dret

Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, la designació
dels membres que formaran les meses electorals.

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER.- Procedir a la designació dels membres de la Mesa Electoral, així com a dos suplents
per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions autonòmiques del 14 de febrer
de 2021, de conformitat amb l’article 26 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general.
 
SEGON.- Incorporar el resultat del sorteig a l’expedient, mitjançant les llistes impreses
degudament diligenciades per Secretaria.
 
TERCER.- Notificar la designació com a presidents, vocals i suplents de les meses electorals,
als interessats.
 
QUART.- Comunicar els presents acords i el resultat a la Junta Electoral de Zona.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.15 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili


