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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  

DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 

ASSISTENTS: 
 
ALCALDE: 
Josep M. Cruset Domènech, de 
Convergència i Unió 
 
REGIDORS: 
Per Convergència i Unió: 
Verònica Torres Ferrant 
Jordi Domingo Ferré 
Carles Garcia Jardí 
Sergi Pedret Llauradó 
 
Per Candidatura Unitat Popular/ 
Poble actiu: 
...... 
...... 
 
Per ERC/AVANCEM/ 
Acord Municipal:  
Jordi Ortiz Boria  
Marcel·lí Garriga Masdeu 
 
Secretària-Interventora: 
Marta Cuesta García 

 
       Ref.  PLE  12/15 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
de la vila de Riudoms, essent les catorze 
hores i trenta-dos minuts del matí del dia vint-
i-quatre de novembre de l’any dos mil quinze, 
sota la presidència del Sr. Alcalde, Sr. Josep 
M. Cruset Domènech, es reuneixen els 
senyors que s'esmenten al marge, assistits de 
la Secretària-Interventora, per a celebrar la 
sessió extraordinària convocada pel dia d'avui 
en primera convocatòria. Excusen la seva 
assistència els Srs. Xavier Gallego Seuba, 
Maria Cros Torrents, Montse Corts Vilaltella,  
Mireia Massó Ametller, Pere Campiñez Salas 
i Roser Torres Sanz.  
 

 
Obert l'acte per la presidència, es passen a 
tractar l’únic assumpte relacionat a l'ordre del 
dia de la sessió, adoptant-se el següent 
acord: 
 

 
 
PUNT ÚNIC: SORTEIG PÚBLIC PER ELEGIR ELS MEMBRES QUE HAURAN DE 
FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS EN LES ELECCIONS A LES 
CORTS GENERALS QUE TINDRAN LLOC EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2015 
 
S’inicia el sorteig en acte públic amb l’assistència del responsable del suport 
informàtic, el Sr. Josep Maria Vidal Vidal, i es procedeix a iniciar el sorteig, utilitzant 
mitjans informàtics, per a l’elecció dels membres de les meses electorals per a les 
Eleccions a  les Corts Generals 2015. Així mateix, s’explica que en aquest procés 
electoral hi hauran 8 meses electorals. 
 
A fi de donar compliment amb allò que s’indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent 
Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les 
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de les 
meses electorals que es constituiran el dia 20 de desembre de 2015, amb motiu de 
les eleccions a les Corts Generals convocades mitjançant Reial Decret 977/2015, de 
26 d’octubre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria 
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d’eleccions, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 257, de 27 d’octubre de 
2015, resultant les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen i 
s’arxiven en l’expedient administratiu núm. 91/2015. 
 
Els assistents a aquesta reunió hi donen la seva conformitat i acorden trametre la 
informació a la Junta Electoral de Zona de Reus, mitjançant la corresponent 
certificació acreditativa del resultat. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les catorze hores i 
quaranta-set minuts del matí del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual 
s’estén aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària interventora, que 
certifico. 
 
 L'Alcalde,                                                   La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
     Josep M. Cruset Domènech        Marta Cuesta García 


