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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
=======================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL 23 - 11 - 2015
==========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Vicenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(C.ME)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.30 hores del dia
23-11-2015, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple Municipal abans relacionats,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de
realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària abans indicada, sota el següent
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ordre del dia:
1. Punt Únic: Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les
meses electorals de les eleccions a Corts Generals 2015, de dia 20 de desembre de
2015
La Sra. secretària procedeix a la lectura de l’acta redactada amb motiu de la celebració del
sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a Corts
Generals, de dia 20 de desembre de 2015, que a continuació es transcriu:

“ACTA DEL SORTEIG DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE
LES ELECCIONS A CORTS GENERALS, DE DIA 20 DE DESEMBRE DE 2015
A Maó-Mahón, dia 23 de novembre del 2015, a les 9:00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament
de Maó-Mahón, sota la Presidència de l’ Alcaldessa, Sra. Conxa Juanola Pons, i l'assistència de la
secretària interina de la corporació, Sra. Mónica Mercadal Pons, es constitueixen en representació
de l'Ajuntament, a l'objecte de presidir el sorteig dels electors que han de formar part en qualitat de
presidents, vocals i suplents, de les meses electorals de les properes eleccions a Corts Generals,
de dia 20 de desembre de 2015.
El sorteig es fa d'acord amb el programa informàtic facilitat per l’INE, que, de forma aleatòria,
genera un llistat, al qual s’assigna la lletra A, en el qual figuren, per a cada mesa, 1 president titular
més 2 suplents, 1 vocal primer titular més 2 suplents i 1 vocal segon titular més 2 suplents.
D’aquest llistat es trauran les notificacions de nomenament de càrrecs de president, vocals i
suplents dels membres que han d’integrar les 29 meses electorals del municipi de Maó-Mahón.
Així mateix, consta al programa informàtic facilitat per l'INE la relació de persones que substituiran
els membres de les meses titulars i suplents, en cas que aquests, per causa justificada i
documentada, estimada per la Junta Electoral de Zona, no puguin dur a terme les funcions
inherents al càrrec per al qual han estat nomenats.
A les 9.20 hores, acabades les operacions indicades, s'aixeca la sessió, de la qual estén la present
acta, que signa amb mi la presidenta, la qual cosa certific.

La Presidenta:Conxa Juanola Pons
La Secretaria: Mónica Mercadal Pons”

Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el tema a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la
corporació.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.45 hores del dia
23-11-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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