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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Dia:    21 d’octubre de 2019 
Hora inici:   20:30 hores 
Hora d’acabament:  20:40 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament 
Caràcter:   extraordinari  
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde  (ERC– AM) -  Actuant d’Alcalde en funcions.  
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde  (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora  (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor  (PSC-CP)  
 
Han excusat la seva absència: 
Dídac Manresa Molins, Alcalde   (ERC– AM)  
 
Secretari-interventor interí  
Sr. Jordi Jové Perich   
 
ORDRE DEL DIA 
 
Sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a 
Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l’existència del quòrum legal necessari perquè es pugui iniciar la sessió 
del Ple,  l’Alcalde en funcions, declara oberta la sessió, explicant que l’Alcalde ha excusat la 
seva absència a causa d’un problema de salut lleu que l’ha impossibilitat poder assistir i 
presidir la sessió.     
 
Tot seguit es passa a realitzar l’únic punt de l’ordre del dia.  
 
“Mitjançant el Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre, es convoquen eleccions generals i 
de conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el 
Ple de l’Ajuntament ha de procedir a la designació, per sorteig públic entre la totalitat de les 
persones incloses a la llista d’electors de Breda, del president i els vocals de cada mesa.  
 
Les persones designades han de saber llegir i escriure i ser menors de setanta anys, si bé a 
partir dels seixanta-cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies.    
El president ha de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, 
subsidiàriament, el graduat escolar o equivalent. Així mateix, els càrrecs de president i de 
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vocal de cada mesa són obligatoris i no poden ser desenvolupats pels qui es presentin com 
a candidats.  
 
En base a l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, 
els membres de la Corporació en sessió pública,  
 
ACORDEN  
 
Primer.-  Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar als presidents i 
vocals de cada mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la 
mesa.  
 
* es fa constar que el sistema informàtic determinarà tres membres suplents més per lloc,  a efectes de reserva.  

 
Tot seguit es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera automàtica, a través del 
programa informàtic CONOCE, facilitat per l’Oficina del Cens Electoral.  
 
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, elaborades per 
l’Institut Nacional d’Estadística.  
 
Efectuat el sorteig, la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus suplents, que 
han de formar part de les meses electorals que s’hauran de constituir el dia 10 de novembre 
de 2019, recau en les persones que a continuació s’indiquen:  
 
* Als efectes de publicació de l’acta, es transcriuen únicament les inicials dels noms i cognoms de 
conformitat amb l’Acord de la Junta Electoral Central de 3 de novembre de 2011 i l’Informe número 
219/2016 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 
 
DISTRICTE 01, SECCIÓ 01, MESA “A” 
 
TITULARS 
 

President F.C.G. 

Vocal 1er MJ.G.A. 

Vocal 2on M.F.Q. 

 
SUPLENTS 
 

S1:President MR.A.M 

S2:President X.G.T. 

S1:Vocal 1er AM.J.T. 

S2:Vocal 1er J.A.M. 

S1:Vocal 2on L.G.C. 

S2:Vocal 2on BM.E.P. 
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DISTRICTE 01, SECCIÓ 01, MESA “B” 
 
TITULARS 
 

Presidenta G.S.G. 

Vocal 1er H.M.B. 

Vocal 2on I.O.H. 

 
SUPLENTS 
 

S1:President M.R.P. 

S2:President A.M.M 

S1:Vocal 1er A.O.L. 

S2:Vocal 1er MD.P.V. 

S1:Vocal 2on R.R.G. 

S2:Vocal 2on F.R.P. 

 
 
DISTRICTE 01, SECCIÓ 02, MESA “A” 
 
TITULARS 
 

Presidenta MDM.A.P. 

Vocal 1er C.L.F. 

Vocal 2on F.C.M. 

 
SUPLENTS 
 

S1:President M.G.C. 

S2:President SM.C.L. 

S1:Vocal 1er M.C.A. 

S2:Vocal 1er E.D.P. 

S1:Vocal 2on MC.I.V. 

S2:Vocal 2on A.C.P 
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DISTRICTE 01, SECCIÓ 02, MESA “B” 
 
TITULARS 
 

Presidenta T.S.F. 

Vocal 1er F.V.R. 

Vocal 2on J.S.A. 

 
SUPLENTS 
 

S1:President R.P.B. 

S2:President A.S.M. 

S1:Vocal 1er MC.P.V. 

S2:Vocal 1er A.S.G. 

S1:Vocal 2on L.P.F. 

S2:Vocal 2on J.M.A 

 
Segon.- Notificar la designació com a president i vocals de les meses electorals, als 
interessats, en el termini de tres dies. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona. 
 
Quart.- Facultar l’Alcaldia per a la designació, en base al sorteig realitzat, de les persones 
que hauran de substituir els designats que presentin excuses, en el cas de ser acceptades 
per la Junta Electoral de Zona.” 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’Alcalde en funcions aixeca la sessió a l’hora 
que consta a l’encapçalament, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i en dono fe 
amb el vistiplau de l’Alcalde-president. 
 
Signat i datat electrònicament 
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