AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 8/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 30 DE MAIG DE 2016.
HORA DE COMENÇAMENT: 9.00 HORES
HORA D’ACABAMENT:
9.05 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
CONVOCATÒRIA: PRIMERA
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Srs. REGIDORS:
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSA ANA MIÑANA MORELL
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora
i al lloc indicat a l’encapçalament,
es reuneixen sota la presidència que
també consta, els membres de la
corporació expressats al marge, a

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY
Sr. ALEJANDRO SALORT RUBIO

l’objecte de realitzar la sessió del
Ple de l’Ajuntament, amb el caràcter
i convocatòria que també consten;
actua com a fedatari públic la

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SRA. SECRETÀRIA ACCTAL:
SOFIA GREGORI BOSCH

secretària general de l’ajuntament.

El Ple es constitueix vàlidament, per
complir el terç legal dels seus
membres, i assisteix el president i la
secretària.

La Presidència declara oberta la
sessió, que es desenvolupa d’acord
amb el següent Ordre del Dia:

AJUNTAMENT D’OLIVA
ÚNIC.- DESIGNACIÓ, MITJANÇANT SORTEIG, DELS MEMBRES DE LES
MESES ELECTORALS AMB MOTIU DE LES ELECCIONS GENERALS, QUE
TINDRAN LLOC EL PROPER DIA 26 DE JUNY DE 2016.
Vist que s’han convocat les Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat mitjançant
Reial Decret 184/2016, de 3 de maig (BOE de 03-05-2016), les votacions de les quals
tindran lloc el proper 26 de juny de 2016.

EL Sr. president exposa que d’acord amb allò que disposen els articles 25, 26 i 27 de la
Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada per les
Lleis Orgàniques 1/87, de 2 d’abril, 8/91, de 13 de març, 6/92, de 2 de novembre, 13/94,
de 30 de març, 3/95, de 23 de març, 1/97, de 30 de maig i 3/98, de 15 de juny, la
formació de les Meses Electorals correspon als Ajuntaments sota la supervisió de la
Junta Electoral de Zona.

La Corporació queda assabentada del contingut de les esmentades normes legals, i tot
seguit es procedeix, mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones censades,
a designar titulars (president i dos vocals) i suplents (primer, segon i tercer suplent, per
a cada membre de la mesa, als efectes de poder cobrir les possibles renúncies i
dispenses que legalment siguen procedents) de cadascuna de les Meses Electorals que
componen les respectives seccions, amb el resultat que consta en l’expedient.

I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses
s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària accidental, certifique, amb el vist i plau
del senyor president.
Vist i plau
El president

