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S’excusen per la seva absència:
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria.
1.- Sorteig per a la designació dels membres que hauran de composar les meses
electorals a les eleccions autonòmiques 2015
La secretaria accidental, fa un resum del procediment a seguir per al sorteig de membres
de Mesa en les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, el qual, literalment, diu el
següent:
Vist l’informe emès pel secretari general d’aquesta Corporació, en data 5 d’agost de
2015, en relació al procediment a seguir per al sorteig de membres de Mesa en les
eleccions al Parlament de Catalunya 2015, i que diu literalment:
“L'article 26 de la Llei Orgànica 5/85, sobre Règim Electoral, referent a la selecció dels
membres de les meses electorals, diu el següent:
“1.- La formació de les Meses és competència dels ajuntaments, sota la supervisió
de les Juntes Electorals de Zona.
2.- El President i els Vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la Mesa corresponent, han
de saber llegir i escriure i ser menors de setanta anys, si bé a partir dels seixantacinc anys podran manifestar la 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 de graduat escolar o equivalent.
3.- Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada
un dels membres de la Mesa.
4.- Els sortejos esmentats més amunt s’han de fer entre els dies vint-i-cinquè i vint-inovè posteriors a la convocatòria.””
Per al compliment de la normativa anterior es proposa el següent procediment:
a) El número mínim a sortejar en cada Mesa serà d'un president titular i dos
suplents i dos vocals titulars amb dos suplents cadascun. Com a conseqüència
de les al·legacions acceptades, per part de la Junta Electoral de Zona, a
vegades no és suficient amb la designació de dos suplents, per això són
escollits dos reserves per a cada Mesa.
b) A l’ordinador es fa una llista d’electors que saben llegir i escriure, compresos
entre 18 i 70 anys. A partir d’aquesta llista, es fa el sorteig informàtic de càrrecs
en dos fases:
b.1) En primer lloc es fa el sorteig dels números que determinen quin és el
primer elector de cada Mesa que serà seleccionat, i se n’assenyala el número
de pàgina i de línia. A continuació, automàticament, l’ordinador fa el sorteig
seguint el salt de deu en deu, i designa, dintre de cada secció, els titulars i els
seus suplents, començant pel president i seguint pels vocals.
b.2) En segon lloc, s’elabora el llistat dels electors designats en el procés
anterior, per a procedir a la seva lectura i posterior notificació.
El Ple estarà vàlidament constituït amb la presència d’un terç (7 regidors), com a mínim,
del nombre legal de regidors. Serà necessària la presència del president i secretari o
persones que els substitueixin, tot això de conformitat amb l’article 44 del ROM.
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Per tot això, el Ple de la corporació adopta, per assentiment, els acords següents:
Primer. Acceptar el procediment assenyalat en l’informe transcrit.
Segon. Procedir a l’elecció dels i de les membres que hauran de composar les Meses
electorals a les properes eleccions al Parlament de Catalunya el dia 27 de setembre de
2015.
Queda, a l’expedient còpia sencera de la llista de persones membres de les meses
electorals, que s’autenticarà.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretaria accidental, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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