ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2019/7
Extraordinari
24 d’abril de 2019
29 d’abril de 2019
13:00 h. – 13:15 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Juan Gallardo Algueró, regidor IMM
Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+
Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+
Francisco Chamizo Quesada, regidor PDeCAT
Imma Margalef Ciurana, regidor PDeCAT
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM
Francisco Velasco Autor, regidor C’s
Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
José Francisco Moreno Herrero, regidor PDeCAT
Annabel Garcia Echevarria, regidora PDeCAT

1

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la
Presidència obre la sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que
tot seguit s’indica:
1. Sorteig per a la designació dels membres de les Meses electorals a les
Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i
vocals, titulars i suplents de les meses electorals del municipi, per la cosa cosa
s’utilitza el programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els
electors del cens, a les persones que han de formar part de les meses.
D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrencia d’eleccions, la mesa
electoral serà comuna per a totes elles.
Acabat el sorteig, el Ple acorda:
Primer. Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a les
persones elegides per sorteig, la relació de la quals consta degudament a l’expedient.
Segon. Notificar la designació als interessat, a la qual s’acompanyarà un manual
d’instruccions sobre les seves funcions.
Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a
la Junta Electoral de Zona.
Quart. En el cas de meses incomplertes, per motius d’al.legacions o domicilis
desconeguts, l’ajuntament procedirà a la realització d’un altre sorteig.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Fran Morancho López
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

29 d’abril de 2019
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