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ACTA NÚM. 20 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

30 DE MAIG DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de maig de 2016, a les 8 h. del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, per tal de celebrar  la 
sessió extraordinària, i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix. Excusen la seva 
assistència el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert i la Sra. Maria del Mar Roca i Reixach. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1.1. - SORTEIG MEMBRES MESES CONVOCATÒRIA ELECCIONS GENERALS 
2016 

 
Núm. de referència : X2016011915     
 
Vist el procés electoral de convocatòria d’Eleccions Generals del proper dia 26 de juny. 
 
Vista la delegació efectuada pel Ple en la sessió de data 02 de juliol de 2015 a la Junta 
de Govern Local per a efectuar el sorteig dels membres de les meses electorals. 
 
Vist l’expedient administratiu EL012016000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Realitzar el sorteig per a l’elecció dels membres que han de composar les 
meses electorals en les properes Eleccions a Corts Generals, a celebrar el dia 26 de 
juny de 2016, seguint les instruccions que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Designar com a membres de les 35 meses electorals que actualment consten 
a la ciutat, als presidents/presidentes i vocals que han estat escollits mitjançant el 
sorteig efectuat. 
 
Tercer.- Remetre a la Junta Electoral de Zona d’Olot el resultat del sorteig amb la 
relació de membres escollits per a cada mesa electoral, a l’efecte de poder fer els 
nomenaments individualitzats i emetre les pertinents notificacions a tots els membres 
de les meses. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les vuit i deu del matí, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE  LA SECRETÀRIA  


