SESSIÓ
2019.

EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 30 D’ABRIL DE

A la ciutat de Girona, a la una i cinquanta-nou minuts del migdia del dia trenta d’abril
de dos mil dinou es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota
la presidència de l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència
dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió
extraordinària.
ASSISTENTS:
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU)
REGIDORS I REGIDORES
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU)
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU)
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU)
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU)
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU)
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU)
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU)
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES)
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES)
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES)
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP)
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR (PSC – CP)
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s)
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s)
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC)
Excusen la seva absència les regidores i regidors, Eva Palau Gil, Narcís Sastre
Fulcarà, Rosa Maria Jaumà Pou, Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas Vilar, Ester Costa
Fita, Toni Granados Aguilera i Elisabeth Riera Alemany.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix
l'interventor Carles Merino Pons.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.

ORDRE DEL DIA
PROPOSTES
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior
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Expedient 2019019689. Eleccions municipals i al parlament Europeu. Sorteig per a la
constitució de les Meses Electorals.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR
1. Eleccions municipals i al Parlament Europeu. Sorteig per a la constitució de
les Meses Electorals.
Convocades les eleccions locals i al Parlament Europeu pel proper 26 de maig, pels
Real Decret 209/2019 i 206/2019 respectivament, d'1 d'abril, publicats al BOE número
79, de 2 d'abril, i donat que cal fer la designació, mitjançant sorteig entre els electors
del municipi, dels presidents/presidentes i vocals de les meses electorals, de
conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
electoral general, se sotmet a l'Ajuntament l'adopció d'acord en el següents termes:
DESIGNAR,
mitjançant
sorteig entre els
electors
del municipi, els
presidents/presidentes i vocals de les 98 meses electorals que actualment consten en
aquesta ciutat, de conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim electoral general.
El President i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat
de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa correponent, i han de complir
els següents requisits:
· Constar en el cens electoral en data 30 de gener de 2019.
· Ser majors de 18 anys i menors de 70, si bé a partir dels 65 anys podran manifestar
la seva renuncia en el termini de set dies.
· Ser de nacionalitat espanyola, o bé de la unió Europea, sempre i quan hagi
manifestat la seva intenció de vot, o bé ser de nacionalitat extracomunitària de països
amb acord de reciprocitat de vot i haver sol·licitat el vot.
· Els/les designats/des com presidents/presidentes, han de tenir, com a mínim, el títol
de Batxiller o Formació Professional de 2n grau, o subsidiàriament el de Graduat
Escolar o equivalent.
· Els designats com a vocals han de saber llegir i escriure.
D'acord a l'article 27 de la LOREG, els càrrecs de President i Vocals de les Meses
Electorals són obligatoris, i no poden ser exercits pels que es presentin com a
candidats.
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona dia, hi ha un únic punt
de l’ordre del dia que és el sorteig per a la constitució de les Meses Electorals per a la
comtessa electoral de les Europees i de les Municipals del proper dia 26 de maig. Per
tant, procedeixin.
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En Dani Expósito explica el procediment consistent en escollir un número a l’atzar
comprés entre l’1 i el número total de candidats disponibles, que per aquestes
eleccions és de 49.886. Per tant el primer número, desenes de miler, haurà de ser
entre el 0 i el 4.
Efectuat el sorteig, el número a partir del qual es començaran les designacions és el
08930.
El procés informàtic emprat atorga un número aleatori a cada un dels electors i
automàticament el sistema escull els electors que composaran les meses. El número
d’inici és el 08930.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies i molt bon dia, és
dona la sessió per finalitzada.
I dit això, quan són les dues i un minut del migdia s’aixeca la sessió per ordre de la
Presidència i s’estén la present acta de la el secretari general en dona fe.
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