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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 16/19
         
Caràcter: extraordinari  i urgent 
Data: 17.10.2019
Horari: 09:00 a  09:05 hores
Lloc: Saló de plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Marina Berasategui Canals
Maria Luz Caballero Gabás  
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Hector Fort Robert 
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez  
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Mònica Pàmies Flores
Carles Prats Alonso 
Daniel Recasens Salvador 
Òscar Subirats Torrebadell 
Dolors del Mar Vázquez Pérez 
Montserrat Vilella Cuadrada 
          
S'han excusat:
Montserrat Caelles Bertran
Ana Isabel Martínez Serrano
Daniel Marcos Cruz 
Maria Teresa Pallarès Piqué 
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Daniel Rubio Angosto
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Assisteix també: 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general 

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.   

2. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a les
eleccions a Cortes Generales del dia 10 de novembre de 2019.                    

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió per la presidència es tracten els temes següents: 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.   
    
El Sr. Pellicer procedeix a exposar la necessitat de convocar aquesta sessió amb
caràcter extraordinari i urgent.

A continuació es sotmesa a votació  la ratificació de la urgència de la convocatòria. 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat. 

2. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per

a les  eleccions a Cortes Generales del dia 10 de novembre de 2019.

De conformitat amb l'article 26 de la Llei orgànica 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 a les eleccions a
Cortes  Generales del  10  de  novembre  de  2019,  per  la  qual  cosa  s'utilitza  el
programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors
del cens, a les que persones que han de formar part de la mesa.

Acabat el sorteig, el Ple acorda: 

Primer.  Designar  membres  titulars  i  suplents  de  les  120  meses  electorals  del
municipi  a  les  persones  elegides  per  sorteig,  la  relació  de  les  quals  consta
degudament a l'expedient regons relació que comença amb MBP i finalitza amb
ARR.      

Segon. Notificar  en el  termini  de 3 dies,  la  designació als  interessats,  a la  qual
s'acompanyarà un manual d'instruccions sobre les seves funcions. 
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Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals
a la Junta Electoral de Zona.

I,  sense més assumptes a tractar,  s'aixeca la sessió, de la qual  com a secretari
general  estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                                   El secretari general
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