
 

Tipus de sessió:  Extraordinària 
 

Dia  : 2 d'abril de 2019
Hora: 18:00
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps i  Giró Tinent d'alcalde
María Del Mar Sánchez Martínez Tinenta d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde
Mireia López Ontiveros Tinenta d'alcalde
Gemma Giménez Torres Regidora
Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor
Àlex Sastre Prieto Regidor
Eurgènia Llonch Bonamusa Regidora
Pau Llobet i Roura Regidor
Enrique Meseguer Casas Regidor
Roberto Carmany Valls Regidor
Eduard Navarro Domenech Regidor
Núria Blanchar Cazorla Secretària  accidental
Juan Pablo Juste Calvo Interventor accidental

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla Regidor
Josep Maria Noguera Amiel Regidor
Oriol Vila i Castelló Regidor
Pep Mur Planas Regidor
Núria Maynou Hernàndez Regidora
Maria Matilde Oliver Reche Regidora
José María Moya Losilla Regidor
Catalina Victory Molné Secretària

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ



Realitzar el sorteig públic per a designar els membres de les meses electorals, 
per a les Eleccions Generals del 28 d’abril de 2019

El Butlletí Oficial de l'Estat núm. 55, de data 5 de març de 2019, publica el Reial Decret 
129/2019, de 4 de març de convocatòria d'eleccions generals al Congrés dels Diputats 
i el Senat, a celebrar el diumenge 28 d’abril de 2019.
 
La constitució de les meses electorals correspon als ajuntaments, sota la supervisió de 
les Juntes Electorals de Zona, mitjançant sorteig en acte públic, d’acord amb l'art. 26 
de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El president i els vocals titulars de cada mesa seran designats mitjançant sorteig 
públic, al Ple de la Corporació, entre la totalitat de les persones incloses en la llista 
d'electors de la mesa corresponent, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 26. Es procedirà 
de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cadascun dels membres de 
la mesa. El sorteig es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la 
convocatòria, segons s’estableix a l’apartat 4 de l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985; 
és a dir, entre els dies 30 de març i el 3 d’abril de 2019.

El sorteig públic es durà a terme amb un mecanisme d’atzar mitjançant una "extracció 
de boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 9, amb el següent procediment:

1. Una primera extracció de tres boles: el número resultant de tres xifres identificarà 
l'elector de la llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer 
component de cadascuna de les meses de cada secció, que en serà el President 
titular.

2. Una segona extracció de dues boles: el número resultant de dues xifres serà la 
freqüència comptada, a partir del número d'inici anterior, amb què es determinarà cada 
membre de la mesa, fins a completar la composició de la mesa amb dos presidents 
suplents i dos vocals titulars amb quatre vocals suplents.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Procedir per sorteig públic a la designació dels membres que constituiran les 
67 meses electorals del municipi, a les Eleccions Generals del diumenge 28 d’abril de 
2019.

Segon.- Dur a terme el sorteig públic mitjançant un mecanisme d’atzar d’extracció de 
boles d’una borsa.

Tercer.- Notificar les designacions dels membres que han de constituir les meses 
electorals a la Junta Electoral de Zona de Granollers i a les persones interessades a 
efectes del seu coneixement.

L’Alcalde comunica que es procedeix a fer el sorteig per determinar els membres de 
les meses electorals, i que l’extracció de les tres boles la realitza el regidor Pau Llobet i 
Roura.

En la primera extracció surten els números 5 8 4
I en la segona extracció surten els números 0 8

El Ple ho acorda per assentiment



I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les divuit hores i 
quaranta-cinc minuts i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.

Granollers, 17/06/2019

La Secretària accidental

Granollers, 17/06/2019

L'Alcalde
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