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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VILALLER

Identificació de la sessió

Expedient:
Núm:

7/2015

Convocatòria:

Decret núm.

Caràcter:

extraordinària urgent

Data:
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Maria José Erta Ruiz
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1r. tinent d'alcalde

Maria del Mar Fernández Garcia

2a. tinent d'alcalde

Josep Maurin Alós

regidor
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regidor

Jaume-Lluís Colom Gorgues

secretari interventor

No hi assisteixen:
Enrique Fueyo i Vidal

regidor

Anna Maria Cherta Vivien

regidora
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ORDRE DEL

DIA:

Justificació de la urgència. Justifica la urgència de la convocatòria de la present sessió amb la
finalització del termini, el proper 31/08/2015 a les 23:59 hores per a la càrrega de la informació
prèviament aprovada, pel que fa al primer punt, amb el termini, d’acord amb el calendari electoral,
abans del 2 de setembre de 2015, per efectuar el sorteig dels membres de la Mesa i la impossibilitat
de celebrar el dilluns 31/08/2015 aquesta sessió quant al segon dels punts.

Primer.- Aprovació, si s'escau de la sol·licitud d’acolliment de l’Ajuntament de Vilaller a un dels
compartiments del Fons d’Ordenació creats mitjançant el Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de
desembre, concretament, al compartiment Fons d’Ordenació, supòsit de l’article 39.1.b) de la citada
disposició; és a dir, l’establert pels ajuntaments que no puguin refinançar o novar les seves operacions
de crèdit en les condicions de prudència financera, atès que pot ser previsible no poder fer front el
2016 a les amortitzacions de l’operació subscrita el 2012 amb càrrec al primer Fons de pagament a
proveïdors.

Segon.- Sorteig dels membres titulars i suplents que hauran de constituir la Mesa electoral de les
Eleccions al Parlament de Catalunya convocades mitjançant DECRET 174/2015, de 3 d'agost,
publicat al DOGC número 6927 (04/08/2015) i que s’han de celebrar el dia 27 de setembre de 2015.
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Primer.- Aprovació, si s'escau de la sol·licitud d’acolliment de l’Ajuntament de Vilaller a un dels
compartiments del Fons d’Ordenació creats mitjançant el Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de
desembre, concretament, al compartiment Fons d’Ordenació, supòsit de l’article 39.1.b) de la citada
disposició; és a dir, l’establert pels ajuntaments que no puguin refinançar o novar les seves
operacions de crèdit en les condicions de prudència financera, atès que pot ser previsible no poder
fer front el 2016 a les amortitzacions de l’operació subscrita el 2012 amb càrrec al primer Fons de
pagament a proveïdors.
El Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, amb l’objecte de proporcionar un mecanisme de
recolzament a la liquidés de les EELL i de les CCAA, posa en funcionament dons Fons estructurats en
compartiments. Un dels Fons és el Fons de Finançament a Entitats Locals el qual es regula a l’article 7
de la referida disposició. A la mateixa s’especifica que porten per finalitat garantir la sostenibilitat
financera dels municipis adherits, mitjançant l’atenció a les seves necessitats financeres. Està
estructurat el els tres compartiments següents: a) Fons d’Impuls Econòmic, b) Fons d’Ordenació i c)
Fons en liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors d’EELL.
El Títol III de la comentada disposició, articles del 39 al 54 es dedica a regular, específicament, el Fons
de Finançament a EELL, sent als articles 39 a 48 on es regula, en concret el Fons d’Ordenació, que és
el que ens interessa ara.
L’article 39 regula l’àmbit subjectiu del Fons establint-se que “” .. podran sol·licitar l'adhesió a aquest
compartiment els municipis que hagin complert amb les seves obligacions de remissió d'informació
econòmica - financera , d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals i la d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i es trobin en situació de risc financer. .””
L’Ajuntament de Vilaller si que ha complert amb les obligacions de remissió d'informació econòmica financera.
Pel que fa al cas de trobar-se o no en situació de risc financer, en la mateixa disposició es precisa
que es pot considerar si concorren, en el cas de Vilaller, alguna de les dues situacions següents :
“”.. a) Que el seu deute viu a 31 de desembre de l'exercici immediat anterior excedeixi el 110% dels
ingressos corrents liquidats o meritats a aquella data i, a més: es trobi en les situacions descrites en les
lletres a), b), o c) ..”” [ a)(estalvi net i romanent negatius als 2 darrers exercicis), b) (deutes amb
creditors públics a compensar PTE per més del 30% dels RO), c)(deute per un milió o més del Fons de
pagament a proveïdors) “”.. de l'article 21 del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb
problemes financers, d'acord amb les últimes dades disponibles al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de les liquidacions dels pressupostos corresponents als dos exercicis
pressupostaris immediatament anteriors, o bé els hagin estat concedides les mesures extraordinàries
d'aquella norma. Els límits relatius al nivell de deute s'entendran aplicables tot i que els municipis
estiguin subjectes a un pla de reducció de deute i l’estiguin complint. ..””
b) Els municipis que no puguin refinançar o renovar les seves operacions de crèdit a les condicions de
prudència financera que es fixin per Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera.].
Respecte a la situació a), l’Ajuntament de Vilaller no s’hi troba.
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Certament, si que es troba en la situació el seu deute viu a 31 de desembre de l'exercici immediat
anterior excedeixi el 110% dels ingressos corrents. Ho repassem:
Cavalls
ICO 2011
Descobert
Bankia
2006000001 2011000001 2011000001 2012000001

A curt
termini
22.000,00

Deute viu a 31 de desembre de 2014 curt
Deute viu a 31 de desembre de 2014 llarg

0,00

0,00

233.086,72

Tot al
22.000,00

940.660,30

1.173.747,02

Ingressos corrents, en termes consolidats

778.437,93

Ràtio legal de deute viu a 31/12/2014 amb curt

1,54
153,61 %

Ràtio legal de deute viu a 31/12/2014 només llarg

1,51
150,78 %

S'ha de complir que el capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg termini no excedeixi del 110% de ls recursos corrents liquidats en l'exercici
Capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg termini
Ingressos corrents, en termes consolidats
Conclusió:

1.195.747,02
778.437,93

Percentatge de deute viu:
153,609%
NO ES COMPLEIX que el capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg termini no
excedeixi del 110% dels recursos corrents liquidats en l'exercici 2014

Com el % de deute viu a 31/12 és 153,609%, òbviament, s’hi trobaria. Però no compleix els altres
requisits com tot seguit veurem.
Lletra a) (estalvi net i romanent negatius als 2 darrers exercicis)
2013 Estalvi net de 2013: El té positiu
APLICACIÓ AJUNTAMENT DE VILALLER:
Tasa (%) segons web caixa
Tasa tant per 1
Nper
Va
Anualitat teòrica 31/12/2013

Cavalls

ICO 2011

Descobert

Bankia

2006000001

2011000001

2011000001

2012000001

6,5
2,711
0,07
0,03
1,00
8,00
8.182,60 267.825,49
8.714,47
37.689,71
354.759,20
171.279,26
17,48 %.

5,566
0,06
9,00
940.660,30
135.697,47

0,55
0,01
1,00
1.370,75
1.378,29
Estalvi brut
Estalvi net
Índex estalvi net

totals
Drets liquidats capítols 1 a 5
Obligacions rec. Capítols 1, 2 i 4
ObligacionsRomanent de tresoreria +
Anualitat teòrica amb el nou criteri
183.479,94
Imports garantits amb hipoteques?

979.992,04
625.232,84
0,00
183.479,94
0,00

Conclusió: La corporació té ESTALVI NET POSITIU

2014 Estalvi net de 2014: El té negatiu
APLICACIÓ AJUNTAMENT DE VILALLER:
Tasa (%) segons web caixa
Tasa tant per 1
Nper
Va
Anualitat teòrica 31/12/2014

Cavalls

2006000001

0,55
0,01
1,00
0,00
0,00
Estalvi brut
Estalvi net
Índex estalvi net

ICO 2011

Descobert

2011000001

2011000001

6,5
2,711
0,07
0,03
1,00
8,00
0,00 233.086,72
0,00
32.801,10
91.923,15
-76.575,43
-9,84 %.

Bankia

2012000001

5,566
0,06
9,00
940.660,30
135.697,47

totals

Drets liquidats capítols 1 a 5
Obligacions rec. Capítols 1, 2 i 4
ObligacionsRomanent de tresoreria +
Anualitat teòrica amb el nou criteri
168.498,58Imports garantits amb hipoteques?

Conclusió: La corporació presenta ESTALVI NET NEGATIU. Caldrà que aprovi un pla de sanejament

2013 Romanent 2013: El té positiu 12.414,75 €
2014 Romanent 2014: El té positiu
259,46 €
1 Fons líquids a 31 de desembre
2 Deutors a final d’exercici

10.165,02

77.433,01

916.029,72

816.897,85

Del pressupost corrent

237.173,61

253.702,51

De pressupostos tancats

674.363,19

571.582,39

D'operacions no pressupostàries

4.492,92

6.612,95

Cobraments que s'han realitzat i que no han estat apluicats al Pressupost 0,00

15.000,00

3 Creditors a final d’exercici
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D'operacions no pressupostàries

124.342,92
79.462,03
3.388,82

3.388,82

41.492,07

28.324,97

Pagaments que s'han realitzat i que no han estat aplicats al Pressupost
1 + 2

0,00

- 3 [ROMANENT TOTAL] =

0,00
801.851,82

Romanent afectat

579.359,96

Saldos de dubtós cobrament

222.232,40

Romanent de lliure disposició (si és positiu)

56.113,71
24.399,92

838.217,15
577.479,74
248.322,66

259,46

12.414,75

778.437,93
686.514,78
0,00
168.498,58
0,00
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Lletra b) (deutes amb creditors públics a compensar PTE per més del 30% dels RO)
No hi ha deutes amb creditors públics, pendents de compensació mitjançant retencions de la
participació en tributs de l' Estat.
Ni que n’hi hagués, haurien de ser més grans del 30% dels per cent dels seus respectius ingressos no
financers, és a dir, agafem la liquidació:
1. Ingressos
Impostos directes

Consignació
Definitiva

Drets
Reconeguts

437.417,53

508.026,00

435.909,64

% Dr/Cd

Recaptació
Líquida

% RL/DR

Pendent
cobrament
72.116,36

10.000,00

11.915,52

11.915,52

0,00

Taxes i altres ingressos (menys contribucions especials)

216.000,00

172.619,20

64.849,98

107.769,22

Transferències corrents

258.920,60

286.857,78

213.040,85

73.816,93

7.177,30

573,54

573,54

0,00

929.515,43

979.992,04

0,00

0,00

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials
a) Operacions corrents
Alienació d'inversions reals

105,43

726.289,53

74,11

0,00

253.702,51
0,00

Transferències de capital (NO HI HA CONTRIBUCIONS ESPECIALS)

363.770,11

0,00

0,00

0,00

b) Altres operacions no financeres

363.770,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.293.285,54

979.992,04

75,78

726.289,53

0,00

0,00

Total operacions no financeres (a+b)
Actius financers

74,11

0,00

253.702,51
0,00

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Total operacions financeres

0,00

0,00

0,00

0,00

1.293.285,54

979.992,04

Total ingressos (a + b + c)

75,78

726.289,53

74,11

253.702,51

El 30% dels ingressos no financers liquidats és 30% de 726.289,53 Euros que dóna 217.886,86 Euros.
Lletra c) Que hagin contret un deute per import superior a un milió d'euros per préstecs concertats
amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors..
Com l’import de l’operació contreta va ser de 940.660,30 Euros, tampoc estem dins d’aquest supòsit.
Respecte a la situació b), l’Ajuntament de Vilaller s’hi podria trobar.
La situació b), el Decret Llei 17/2014 la defineix com “”...b) Los municipios que no puedan refinanciar
o novar sus operaciones de crédito en las condiciones de prudencia financiera que se fijen por
Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. ...””.
Per començar, cal dir, que, respecte a 2015, l’Ajuntament ja es va acollir a una moratòria. Ara, cal
que parlem de l’exercici 2016.
Abans, cal fer un incís/reflexió: Convé que localitzem una qüestió concreta: la necessitat de destinar
aquells recursos que anaven destinats a finançar despeses que van ser ja finançades amb el Fons per
al Finançament dels Pagaments a Proveïdors de 2012 a fer una amortització anticipada del préstec
per tal de minorar el deute viu i, així, intentar que el percentatge del mateix tendeixi a trobar-se per
sota del llindar del 110% dels RO.
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A més de posicionar el deute per sota d’aquest llindar, minorant el capital, també minorarem els
imports de les amortitzacions fent-les assolibles per la corporació.
Però això només podrà passar quan, finalment, es cobri el pendent del Viure al Poble que és el
següent, segons les dades ja validades en l’aplicació SIFECAT:
Subvenció
Certificacions
Import
FEDER
3012 809.109,27 404.554,64
3112 58.870,35 29.435,18
3013
3.293,74
1.646,87
3014
6.630,82
3.315,41
877.904,18 438.952,09
Imaginem que cobrem, d’un cop, la subvenció de 438.952,09 Euros del FEDER i complim amb el
nostre compromís (Pla d’Ajust de 2012) de destinar aquest import a amortitzar anticipadament el
préstec de 940.660,30 Euros. El que immediatament passarà és que, d’aquest préstec, haurem reduït
el capital viu a poc menys de la seva meitat.
Donat aquest supòsit, i, suposant els altres valors de 31/12/2014 com constants, examinem quina seria
la ràtio de deute viu i, també, aproximadament, quines les noves quotes d’amortització (deixem de
banda, de moment els interessos).
SUPOSIT

SENSE AMORTITZACIÓ ANTICIPADA

Deute viu a 31 de desembre de 2014 curt
Deute viu a 31 de desembre de 2014 llarg

Cavalls
ICO 2011 Descobert
Bankia
2006000001 2011000001 2011000001 2012000001
0,00

0,00

233.086,72

A curt
termini
22.000,00

940.660,30

Ingressos corrents, en termes consolidats
Ràtio legal de deute viu a 31/12/2014 amb curt

778.437,93
1,54
153,61 %
1,51
150,78 %

Ràtio legal de deute viu a 31/12/2014 només llarg

Capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg termini
Ingressos corrents, en termes consolidats
Percentatge de deute viu:

SUPOSIT

AMB AMORTITZACIÓ ANTICIPADA

Deute viu a 31 de desembre de 2014 curt
Deute viu a 31 de desembre de 2014 llarg

Total

22.000,00
1.173.747,02

#########
778.437,93
153,609%

Cavalls
ICO 2011 Descobert
Bankia
2006000001 2011000001 2011000001 2012000001
0,00

0,00

233.086,72

A curt
termini
22.000,00

501.708,21

Ingressos corrents, en termes consolidats
Ràtio legal de deute viu a 31/12/2014 amb curt

778.437,93
0,97
97,22 %
0,94
94,39 %

Ràtio legal de deute viu a 31/12/2014 només llarg

Capital viu de totes les operacions de préstec vigents a curt i llarg termini
Ingressos corrents, en termes consolidats
Percentatge de deute viu:

Total

22.000,00
734.794,93

756.794,93
778.437,93
97,220%

Com podem veure, un cop feta la hipotètica amortització anticipada, clarament, ja no arribaríem al
límit del 110 %
Però, a més, si, com ens hem compromès i en tenim l’obligació (Pla d’Ajust de 2012), quan cobrem el
Viure al Poble, destinem aquests fons a dita amortització anticipada, òbviament, això comportarà la
reducció de l’import del venciment de les amortitzacions. Mirem-ho de forma aproximada.
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Sense amortització anticipada

Per any
Per mes
Per trimestre
(no incloem liquidacions d'interessos)

AMB amortització anticipada

Per any
Per mes
Per trimestre
(no incloem liquidacions d'interessos)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
117.582,66 117.582,52 117.582,52 117.582,52 117.582,52 117.582,52 117.582,52 117.582,52
9.798,56
9.798,54
9.798,54
9.798,54
9.798,54
9.798,54
9.798,54
9.798,54
29.395,67 29.395,63 29.395,63 29.395,63 29.395,63 29.395,63 29.395,63 29.395,63

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
62.713,65 62.713,51 62.713,51 62.713,51 62.713,51 62.713,51 62.713,51 62.713,51
5.226,14
5.226,13
5.226,13
5.226,13
5.226,13
5.226,13
5.226,13
5.226,13
15.678,41 15.678,38 15.678,38 15.678,38 15.678,38 15.678,38 15.678,38 15.678,38

Queda clar que no serà el mateix haver de consignar anualment 117.582,66 Euros que haver de
consignar anualment 62.713,65 Euros.
D’altra banda, serà difícil poder fer front a consignar el 2016 la quota de 117.582,66 Euros. Per això
aniria be poder començar a amortitzar desprès d’haver fet l’amortització anticipada.
Dit l’anterior, reprenem el Decret Llei 17/2014 i, dins del mateix, l’anomenada situació b).
La situació b), el Decret Llei 17/2014 la defineix com “”...b) Los municipios que no puedan refinanciar
o novar sus operaciones de crédito en las condiciones de prudencia financiera que se fijen por
Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. ...””.
En el context anterior, cal que es recordi que l’Ajuntament de Vilaller té contret, totalment disposat i
totalment pendent d’amortitzar el préstec abans esmentat subscrit dins del marc del mecanisme de
finançament.
Cal que recordem que, con s’ha dit, la intenció de la corporació envers a susdit préstec és reduir el
seu capital de forma anticipada per tal que la càrrega financera de la corporació es vegi minorada i
no superi el límit del 110% dels ROL. També és un motiu la necessitat d’amortització l’evitar una
duplicitat de finançament (la subvenció i el préstec) de les inversions que van ser finançades per
aquestes línies.
S’espera que, quan es podrà fer la referida minoració, les liquidacions dels venciments
d’amortitzacions i interessos seran més assolibles. Però mentre això no succeeixi resulta molt útil per la
corporació el que es pugui acollir a les oportunitats d’ajornament que se li presentin tenint el compte
que, tal com ara està plantejat, només una amortització anual d’aquesta operació supera els
117.000 Euros.
Pel que fa a l’import, es planteja demanar-lo per, aproximadament, la vuitena part del préstec o,
l’equivalent a una anualitat d’amortització. Malgrat, es coneix que dit import haurà de coincidir amb
l’import exacte de l’amortització de 2016 (podrà variar).
Per això, tot i que s’espera que arribi l’import esperat del FEDER, i tot i que, en realitat, l’objecte de la
situació b) del Decret Llei 17/2014 és “” . refinanciar o novar sus operaciones de crédito en las
condiciones de prudencia financiera. “”, es pensa que la necessitat d’ajustament exposada pot ser
compatible amb dit supòsit. I com, tecnicament, l’aplicació informàtica disponible, permet formular
dita sol·licitud es formula la mateixa mitjançant aquest acord del Ple.
Finalment, cal dir que, per optar a poder sol·licitar l’acolliment a aquesta línia, és obligatori presentar
un pla d’ajust el qual, comprometent la minoració de despeses i l’increment d’ingressos, demostri la
viabilitat de la mesura, especialment, quant a poder complir les obligacions de restitució que
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comporta. En conseqüència, ha estat formulat un pla d’ajust am aquesta finalitat d’incorporar-hi la
mesura.
I, tant el Pla d’ajust com la formulació de la mesura s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple precisant
el quòrum de majoria simple. Val a dir, però, que ja el Ple, en sessió extraordinària 6/2015 de data
09/07/2015 va delegar, a favor de la Junta de Govern Local “ . .les facultats de subscripció
d'operacions d'endeutament plantejades a l'objecte de reajustar i/o amortitzar parcialment les de
llarg termini actualment vigents i sense perjudici d'avocació d’aquesta competència en el Ple . .”.
Malgrat, sent que ha estat possible la celebració d’aquesta sessió del Ple es considera més positiu
haver elevat a dit òrgan l’aprovació d’aquest assumpte per una millor informació i atès que l’alt
endeutament és, actualment, un dels problemes més importants de la corporació.
I, vistos els antecedents anteriors, l’Alcaldia, proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent que, sotmès
a la seva consideració, resulta aprovat per majoria absoluta de 4 vots a favor (Maria José Erta Ruiz,
Josep Antoni Parache Palacín, Maria del Mar Fernández Garcia i Josep Maurin Alós) i 1 abstenció
(Joan Ramon Piqué i Badia):
Primer.- 1.1.- Prendre coneixement de l’estat del deute referit al darrer tancament de l’exercici, és a
dir, 31/12/2014.
1.2.- Prendre coneixement de que l’operació més elevada és la que, el maig de l’any 2012 va ser
subscrita en el marc del Pla per al finançament dels pagaments a proveïdors d’EELL promogut a inicis
del referit exercici i amb l’import total de 940.660,30 Euros.
1.3.- Constatar que, actualment, no s’ha atès cap venciment d’amortitzacions trobant-se
integrament dins del conjunt del deute viu i que, durant 2015, l’Ajuntament de Vilaller s’ha acollit a un
ajornament en la liquidació de capital i interessos de l’esmentada operació.
1.4.- Prendre coneixement del compromís de l’Ajuntament de Vilaller d’amortitzar parcial i
anticipadament dita operació tant bon punt com es faci efectiu el cobrament de la subvenció de
438.952,09 Euros del FEDER tot i que no es pot assegurar la data precisa del referit cobrament.
1.5.- Prendre coneixement dels Fons establerts pel Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre,
especialment del compartiment Fons d’Ordenació, supòsit de l’article 39.1.b) del Reial Decret Llei
17/2014 de 26 de desembre, és a dir, l’establert pels ajuntaments que no puguin refinançar o novar
les seves operacions de crèdit en les condicions de prudència financera.
1.6.- Constatar la possibilitat de que no pogués ser viable fer front el 2016 a les amortitzacions de
l’operació subscrita el 2012 amb càrrec al primer Fons de pagament a proveïdors.
Segon.- 2.1.- Aprovar, en els termes de la documentació incorporada a l’expedient de la present
sessió, la sol·licitud d’acolliment de l’Ajuntament de Vilaller al compartiment Fons d’Ordenació,
supòsit de l’article 39.1.b) del Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, és a dir, l’establert pels
ajuntaments que no puguin refinançar o novar les seves operacions de crèdit en les condicions de
prudència financera, atès que pot ser previsible no poder fer front el 2016 a les amortitzacions de
l’operació subscrita el 2012 amb càrrec al primer Fons de pagament a proveïdors.
2.2.- Aprovar, en els termes de la documentació incorporada a l’expedient de la present sessió, el Pla
d’ajust formulat per l’Alcaldia així com adoptar el compromís del seu compliment així com, també,
cas de ser estimada la petició, l’acceptació de la supervisió i control, per part del Ministerio de
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Hacienda y Administraciones Públicas i de l’aplicació de les mesures que, en el seu cas, pogués
indicar per a l’actualització del Pla d’ajust i per a la seva inclusió als pressupostos generals de les
entitats locals.
Tercer.- Facultar a l’interventor de la corporació amb les més àmplies facultats per que porti a terme
les operacions de càrrega i traspàs d’informació i formalització electrònica de la sol·licitud mitjançant
la corresponent aplicació de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales.

Segon.- Sorteig dels membres titulars i suplents que hauran de constituir la Mesa electoral de les
Eleccions al Parlament de Catalunya convocades mitjançant DECRET 174/2015, de 3 d'agost, publicat
al DOGC número 6927 (04/08/2015) i que s’han de celebrar el dia 27 de setembre de 2015.
Per tal de donar compliment a allò que indica l’article 26 de la llei Orgànica del Règim Electoral
General vigent i, després de complir totes les formalitats legals, es procedeix al sorteig dels membres
de la Mesa Electoral establerta respecte al municipi per les Eleccions Generals convocades pel
proper dia 20 de novembre de 2011.
Del sorteig, en primer intent a l’aplicació informàtica, resulta les dades que tot seguit s’especifiquen,
quedant aprovades les relacions següents:
VILALLER:
Mesa 01
Titulars
President/a
1r. Vocal
2n. Vocal
Suplents
Del president, 1
Del president, 2
Del 1r vocal, 1
Del 1r vocal, 2
Del 2n vocal, 1
Del 2n vocal, 2

Secció 01
Senyor/a
Senyor/a
Senyor/a

NATALIA QUILEZ MARTÍNEZ
ALBERT PARACHE PALACÍN
JOSEP MARIA MACIÀ COSTA

Senyor/a
Senyor/a
Senyor/a
Senyor/a
Senyor/a
Senyor/a

SARA SALVANS ESTEBAN
MARIA LUZ PIQUÉ BADIA
MARIA TERESA MARTÍNEZ CURIEL
RAMON PORTAS VALLVERDÚ
MARIA CARMEN TURÓ MORA
SONIA ORTIZ MARTÍNEZ

I, a l’hora indicada a l’encapçalament, la senyora alcaldessa presidenta aixeca la sessió.
De la sessió del Ple, s’estén la present acta que certifico amb el vistiplau de la senyora alcaldessa
presidenta.

Signat:

Jaume-Lluís Colom Gorgues
secretari interventor

Vist i plau, Maria José Erta Ruiz
alcaldessa presidenta
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