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CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL
En el BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019, es va publicar el Reial decret 209/2019,
d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals. En el mateix BOE, es va
publicar el Reial Decret 206/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions de
Diputats al Parlament europeu.
L’article 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general
determina que els ajuntaments hauran de realitzar el sorteig dels membres de
les Meses entre els dies vint-i-cinc i vint-i-nou posteriors a la convocatòria.
La Junta Electoral Central considera que l’òrgan competent per a dur a terme
aquests sorteig és el Ple municipal, tret d’aquell municipis on s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan.
Vist l’acord del Ple municipal d’aquest Ajuntament, de 30 de juny de 2015, de
delegacions de competències, es convoca sessió extraordinària de la junta de
govern local per al proper dia 29 d’abril a les 13:00 hores a la Casa Consistorial
per tal de dur a terme el sorteig dels membres de les Meses per a les eleccions
locals i de Diputats al Parlament europeu per al 26 de maig de 2019.
L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Montserrat Febrero i Piera
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24/04/2019 L'alcaldessa

Nota: Es demana als membres de la Junta de Govern Local que en cas que no es
pugui assistir, es comuniquin els motius que ho justifiquin abans de la data de la
sessió, i s’informa a la resta de regidors del caràcter públic de la sessió per tal
que hi puguin assistir si ho consideren convenient.
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