
ACTA PROCLAMACIÓ CANDIDATURES

ELECCIONS PER ALS REPRESENTANTS PER A LA COMISSIÓ DE 
NOMENCLÀTOR DE RIPOLLET (Legislatura 2019-2023)

Essent les 8:30 hores del dia 23 de juny de 2021, en les dependències del Centre 
Cultural de Ripollet, es reuneixen els membres de la MESA ELECTORAL, que 
regulen el procés de les eleccions per als representants de les entitats culturals, 
esportives, juvenils i associacions de veïns,  que passaran a ser membres 
integrants de la Comissió de Nomenclàtor de Ripollet (2019-2023).

Segons Decret d’Alcaldia 2021/853 de data 21 de maig de 2021, La MESA 
ELECTORAL està constituïda en la forma següent:

Presidència: Sergio Linares Salgado, President delegat de la CNR

Vocal: Elena Vilalta Gómez,  Cap d’Unitat de Cultura i Patrimoni

Secretària: M. Carmen Garcia López, Cap d’Unitat Administrativa de 
l’àmbit desenvolupament comunitari.

Seguidament, tal com consta en l’annex 1 del Reglament Municipal de 
Nomenclàtor Ripollet, sistema eleccions representants comissió nomenclàtor, la 
MESA ELECTORAL procedeix a la revisió de les esmenes i rectificacions  
presentades, des del dia 16/06/2021 fins el dia 22/06/2021 (ambdós inclosos), 
que consten a l’expedient corresponent.

Una vegada analitzada la documentació presentada, la MESA ELECTORAL, 
acorda:

Primer.- Acceptar la renúncia presentada amb data 15/06/21 amb núm. registre 
2021-10232 per la candidatura per a l’elecció d’un/a vocal:

 Joan Ramon Gordo, com a representant de l’Associació d’espectadors del teatre del 
Mercat Vell de Ripollet. 

Segon.- Proclamar la llista de les candidatures definitives en el procés electoral 
per a la constitució de la Comissió de Nomenclàtor:

Candidatures per a l’elecció d’un/a Vocal de les entitats culturals:

 Eduard Ballesteros Gimenez, com a representant de l’entitat Grup d’Estudis Ripolletencs.
 Eloi Isern Puig, com a representant de l’Associació Ripollet Natura.
 Miquel Estapé Jorba, com a representant de l’Assemblea Nacional Catalana-Ripollet. 



 Antonio Miguel Luque Garcia com a representat de l’entitat Proud LGTBI Ripollet.

Candidatures per a l’elecció d’un/a Vocal de les entitats esportives:

 Ricard Jiménez Eroles, com a representat del Club Bàsquet Ripollet.

Candidatures per a l’elecció d’un/a Vocal de les entitats juvenils:

 Ainara Tatche Gilabert, com a representant de Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Ripollet (Jovent Republicà).

 Óscar López Hidalgo, com a representant de Joventut Socialista de Catalunya.

Candidatures per a l’elecció d’un/a Vocal de les associacions de veïns:

 Jose Luis Suárez Roman, com a representant de l’Asociación de Vecinos Maragall.

Tercer.- Fer pública al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, la present Acta de 
proclamació definitiva de candidatures als efectes que correspongui. 

Essent les 9:00 hores del dia 23 de juny del 2021, s’emet la present acta de la 
MESA ELECTORAL, procedint-se a la seva signatura per part de les persones i 
càrrecs anteriorment relacionats, de la qual cosa la Secretària dona fe als efectes 
de fe pública. 

Sergio Linares Salgado,
President

Elena Vilalta Gómez
Vocal

M. Carmen Garcia López
Secretària
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