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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
11 / 2016 

 
 

 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Han excusat la seva assistència: 
GALIANA LLASAT, CINTA 
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
 

 
Tortosa, essent les vuit hores i cinc minuts del dia 
trenta de maig de dos mil setze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió extraordinària sota el 
següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
PUNT ÚNIC: Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals amb ocasió de la celebració 
de les Eleccions Generals del proper dia 26 de juny. 

 
 

*-*-* 
 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'Ordre del dia: 
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SECRETARIA 

 
 
PUNT ÚNIC: SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AMB OCASIÓ DE 
LA CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS GENERALS DEL PROPER DIA 26 DE JUNY. 
 
De conformitat amb el preceptuat a l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral general es procedeix 
al sorteig per a designar als presidents i vocals, titulars i suplents, de les 41 meses electorals del municipi 
de Tortosa, per a la qual cosa s’utilitza un procediment informàtic que selecciona de forma aleatòria, entre 
els electors del cens, a les persones que han de formar part de les meses. 
 
Els membres de mesa han de ser majors d’edat i menors de 70 anys i han de saber llegir i escriure. A 
més, els presidents han de posseir el títol de Batxillerat o Formació Professional de Segon Grau o, 
subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent. 
 
Acabat el sorteig, el Ple acorda designar membres titulars i suplents de les diferents meses electorals 
a les persones elegides per sorteig i que es relacionen en peces separades, així com trametre la 
relació a la Junta Electoral de Zona de Tortosa. 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i quinze 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari accidental  Vist i plau 

L’alcalde 
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