GASETA MUNICIPAL
20 de gener del 2021

CSV: 2a56-13b4-deb8-ab81

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 20 de gener de 2021, pel qual es designa la
Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel
nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses
Electorals.

Decret.
Vist l'aute del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 19 de gener de 2021
(Procediment 121/2021- peça separada suspensió 17/2021), en virtut del qual es suspén
cautelarment el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració
de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi
sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 i vista la resolució de la Junta
Electoral Provincial, de data 19 de gener, relativa a la consulta de la Junta Electoral de Zona
de Barcelona, en relació al sorteig dels membres de mesa, i a fi de donar compliment al que
disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
juntament amb les seves modificacions posteriors, referent a la formació de les Meses
Electorals que hauran de constituir-se, i fent ús de les atribucions que tinc conferides per
l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Designar la Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel
nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada
per les següents persones:
− President:

Gerent de Recursos Humans o persona en qui delegui

− Secretari:

Secretari General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui

− Vocals:

Director de Serveis de Secretaria General o persona en qui delegui
Cap de Departament de Població o persona en qui delegui

Segon. Fixar el dia 21 de gener de 2021 a les 16,30 hores a la Sala Lluís Companys d'aquest
Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la celebració de l'esmentat sorteig.

Barcelona, 20 de gener de 2021, L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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