AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-39/2019
15/2019
Extraordinària
23 d’octubre de 2019.

A Quart, el 23 d’octubre de 2019, quan són les catorze hores, en primera
convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la
presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia
notificat a aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Joan Donat i Font, funcionari
de la Corporació habilitat al cas per absència del titular.
Hi assisteixen:
Sr. Carles Gutiérrez Medina
Sr. Miquel Cortés Cardenal
Sr. Samuel Lado Franco
Sra. Vanesa Edith Larramendy
Sr. Narcís Mas Martí
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé
Sr. Arnau Benac González

QA
QA
QA
QA
PSC
PSC
ERC

Han justificat la seva absència:
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo
Sr. Jordi Batlle Egea
Sra. Aïna Subiña Casals
Sr. Carles Serra Coll

QA
No Ads.
ERC
CUP

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. Elecció membres Meses Electorals Eleccions Generals 10-N
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1.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS
GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE 2019.
Antecedents de fet.
• Eleccions Generals 2019, convocades pel dia 10 de novembre de 2019,
per Real Decreto 551/2019, de 24 de setembre publicat al BOE núm.
230, de 24 de setembre de 2019, pel que es convoquen eleccions al
Congrés de Diputats i al Senat.
Fonaments de dret.
• Arts. 26 a 28 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General.
• Reial Decret 605/1999, 16 d'abril, sobre Regulació complementària dels
processos electorals.
• Ordre INT/662/2011, de 23 de març, per la que es modifiquen els
Annexos del Real Decreto 605/1999, de 16 d’abril, de regulació
complementaria dels processos electorals.
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple Local l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- CELEBRAR el sorteig per a la formació de la mesa electoral per a la
jornada electoral de les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019.
El sorteig per a l'obtenció dels membres de la mesa, això és un president, dos
vocals i dos suplents per a cadascun d'ells, s'efectuarà per mitjà del programa
informàtic CONOCE facilitat per l'Oficina del Cens Electoral sobre la base del
cens del CER (cens d'electors residents amb document d'identitat espanyol) .
En el cas que el mètode fallés s'optarà pel mètode de la insaculació, amb tres
sacs que contindran els números del 0 al 9, per a les centenes, desenes i
unitats, i un sac més amb les opcions CER.
El President i els vocals de la Mesa, i llurs dos suplents, hauran de tenir menys
de setanta anys i han de saber llegir i escriure. A més, el President haurà de
tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o,
subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.
En el cas d'estimació d'excusa, causa d'inelegibilitat per al càrrec o
impossibilitat de notificació a l'interessat, serà designat membre de la mesa el
censat següent d'aquest prèviament elegit.
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Segon.- CONVOCAR als membres titulars i suplents per al dia 10 de novembre
de 2019, a les 8 del matí, a la seu dels col.legis electorals corresponents,situats
a:
•
•

Local Social de Palol, corresponent al Districte Electoral 01, Secció 02,
Mesa B.
Local Social de Quart, pels restants districtes electorals.

Tercer.- NOTIFICAR el resultat als interessats, en el termini de 3 dies,
acompanyat d'un manual d'instruccions sobre les seves funcions ofert per la
Junta Electoral Central i DONAR TRASLLAT del resultat del sorteig per a la
formació de les meses electorals a la Junta Electoral de Zona.
Seguidament, i seguint instruccions de l’Alcaldia, es procedeix a efectuar el
sorteig mitjançant el programa informàtic CONOCE facilitat per l'Oficina del
Cens Electoral sobre la base del cens del CER (cens d'electors residents amb
document d'identitat espanyol). El resultat detallat per titulars i suplents i
distribuïts per meses és el que consta a l’expedient, que no es relacionen en
aquesta acta en compliment del que estableix l’actual normativa de protecció
de dades.
Sotmès el sorteig a votació, s’aprova per unanimitat, igual que l’acord adoptat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les catorze hores i deu minuts, de tot el que, com a Secretari
de la Corporació, CERTIFICO.

L’Alcalde-President,

Carles Gutiérrez Medina

El Secretari-Interventor en f.

Joan Donat i Font
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