
 

 
 
 

 

Identificació de la sessió 

Data: 1 d’abril de 2019 

Caràcter: extraordinària 

Horari: de 09.00 a 09.05 h. 

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 

 

Hi assisteixen 

 

Grup de Junts per Malgrat - JXM 

M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte. 

Miguel Ángel Ruiz Giménez 

Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM 

Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde 

Maria Ester Martínez Tarrés 

 

Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte. 

No assisteixen prèvia excusa: Sra. Mireia Castellà Climent; Sr. Ricard Núñez 

Casanovas, Sra. Neus Serra Bosch, Sr. Jofre Serret i Ballart, Sra. Núria Casajuana 

Vives, Sr. Francisco Jesús Márquez Carvajal, Sr. Joan Mercader Carbó, Sra. Raquel 

Martín Cuenca, Sr. Óliver Sánchez-Camacho García i Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, 

Sra. Isabel Ortiz Vera , Sr. Sergio Ortín Lacoma i Srea. Ana Vega Raya. 

Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 

d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, tenint en compte l’acord de la 

JEC 158/2000, de 15 de febrer, es procedeix a conèixer de l’assumpte inclòs en el 

següent,  

 

Ordre del dia 

 

ÚNIC. Sorteig de membres de meses electorals amb motiu de les Eleccions 

Generals, a celebrar el proper 28 d’abril de 2019. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 

enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190401&punto=1 

 

Convocades per R. D. 129/2019, de 4 de març, Eleccions Generals, que tindran lloc el 
proper 28 d’abril d’enguany (BOE de 5 de març de 2019), d’acord amb els arts. 26 i 
27.1 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General, es procedirà a 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190401&punto=1


designar, mitjançant sorteig públic, els presidents i vocals titulars, així com els 
suplents, de les 28 meses electorals que corresponen al municipi. 
 
El sorteig públic es realitzarà d'acord amb l’aplicació CONOCE de l’INE, determinant-se 
automàticament els membres de cada mesa i seleccionant també fins a nou suplents per 
a cada membre de les mateixes, a efectes de suplir aquelles excuses que siguin 
acceptades per la JEZ o les notificacions que, intentades, resultin negatives. 
 
Un cop efectuat aquest sorteig públic, es formen les Meses Electorals. 

 

 

 

La Sra. alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 

 

 

Joan Carles Nonell i Sendrós   Maria Carmen Ponsa i Monge 

Secretari General     Alcaldessa  
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