
 

ACTA DEL 23 DE NONEMBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 11/17 
Data: 23 de novembre de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
 
Gerard Barcons Torra – Alcalde accidental grup municipal ERC  
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC    
Domènech Vendrell Vila– Regidor grup municipal CIU 
 
 
Esther Garrido Hernández, secretaria. 
 
Excusen la seva absència l’alcalde Josep Colell Solé i el regidor Joan Vendrell 
Segués. 
 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde 
accidental Gerard Barcons Torra.  
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
 
1. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa a les properes 

eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar les 
meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig. 

 
El criteri de selecció és el següent: en primer lloc, els membres de la Mesa, a 
continuació els suplents del president, els suplents del primer vocal i els suplents del 
segon vocal. 

 
Seguidament es procedeix al sorteig per  a l’elecció dels membres de la Mesa de les 
eleccions a les Corts Generals que es farà el pròxim 26 de juny; el resultat és el que 
es detalla: 

 
PRESIDENT:   Lorena González Solana  



1r VOCAL:   Montserrat Culell Vendrell 
2n VOCAL:   Manel Cardona Solé 
 
SUPLENTS 
 
PRESIDENT:    Laura Millet Rafel 
PRESIDENT:    Mª Helena Fontcuberta Coma 
 
1r VOCAL:    Mª Carmen Barrera Mosella 
1r VOCAL:    Rossend Davins Pujols 
 
2n VOCAL:   M Rosa Palà Ribera 
2n VOCAL:   Ramon Malè Malé 

 
En conseqüència, el Ple acorda per assentiment donar validesa al sorteig efectuat i 
designar les persones resultants membres de les meses electorals del Parlament de 
Catalunya de 21 de desembre de 2017 

 
 

2. Designació del representant de l’administració a les properes eleccions 
del Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017. 
 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran 
a terme el proper 21 de desembre per a les eleccions del Parlament de Catalunya 
necessària la designació d’una persona per a què actuï com a representant de 
l’administració el dia de les eleccions. 
  

Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local. 
 

EL Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 

PRIMER.- Designar a la Sra. Esther Vilafranca Casafont, per a actuar com a 
representant de l’Administració de l’Ajuntament de Llobera a les properes eleccions 
del Parlament de Catalunya que es celebraran el proper 21 de desembre. 

  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Esther Vilafranca Casafont. 

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  

 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.  
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
                            


