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Sessió Extraordinària
celebrada el dia 15/10/2019.

del

Ple,

A Torrent, a les 19.00, es van
reunir, en primera convocatòria, a la
Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr.
Alcalde President JESÚS ROS PILES,
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i
Regidores citats al marge, amb
l’assistència del Sr. Secretari General
del Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió donant la benvinguda a totes les
persones que han tingut l'amabilitat
d’acompanyar-nos i, a continuació, es
passen a tractar-hi els assumptes que
figuren en l’ordre del dia següent:

SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO
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1.- 14525/2019/GEN - ELECCIONS A CORTS GENERALS: SORTEIG PER A LA
DESIGNACIÓ DELS COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS.
“De conformitat amb el que establixen els articles 26 i concordants de
la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, del Règim Electoral General, ha d' efectuar-se el
sorteig públic per a la formació de les Meses Electorals amb motiu de les Eleccions
Generals, convocades per al pròxim 10 de novembre, pel Reial Decret 551/2019,
de 24 de setembre.
En el municipi de Torrent s'han de formar noranta-nou (99) Meses
electorals, corresponents a cinquanta-quatre (54) col·legis, havent de designar-se un
President i dos Vocals titulars per cada Mesa, més dos suplents per a cadascun dels
components de les mateixes.
Amb esta finalitat i prenent com a base el Cens Electoral que s'ha
d'utilitzar en el procés convocat, s'han confeccionat dos llistats de persones, un
d'electors hàbils per a ser presidents de cada Mesa i un altre d'electors que reunixen
les condicions legalment exigides per a ser vocals, de conformitat amb allò que s'ha
assenyalat en l'article 26.2 de la LOREG.
Amb la finalitat d'agilitzar el desenvolupament del sorteig, es portarà a
efecte, com de vegades anteriors, de conformitat amb les normes següents:
PRIMER.- Com el nombre màxim d'electors hàbils que figura en cada
un dels 99 llistats és inferior a 1.000, s'extraurà un únic número de tres xifres, amb
validesa per a totes les Meses, de la forma següent:
L'orde d'extracció de les boles serà: Primer centenes, a continuació
desenes i finalment unitats.
Per a les centenes, desenes i unitats s'extraurà una bola d'entre deu,
per a cada una d'elles, amb números compresos entre el "0" i el "9".
SEGON.- El número resultant del sorteig s'aplicarà per a concretar els
components de cada Mesa de la manera següent:
a) NORMA GENERAL:
Si el número determinat per sorteig, excedix del nombre d'electors
hàbils d'una Mesa, se li restarà 100, tantes vegades com siga necessari, fins a trobar
el primer número que estiga comprés dins del d'electors existents en la mateixa.
En el cas que el número resultant de l'esmentada resta excedira en la
seua última operació del d'electors aptes, se substituirà l'última resta de 100, per
tantes restes de 10 unitats com siga necessari fins a trobar el número adequat.
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b) DETERMINACIÓ DELS PRESIDENTS DE MESA I ELS SEUS
SUPLENTS.
El número que resulte del sorteig, o si és el cas el que corresponga per
aplicació dels apartats anteriors, determinarà en els llistats confeccionats per a cada
una de les 99 Meses, l'elector que serà President titular de la Mesa. El Suplent 1r del
President serà l'elector que figure en el 10é lloc següent al del president en el llistat
de cada Mesa. El Suplent 2n del President, serà, al seu torn, l'elector que figure en el
llistat en el 10é lloc següent al de Suplent 1r.
En el cas que per a concretar algun dels components, arribara el
còmput al número més alt del llistat, sense haver comptat els deu que precedixen
des del número anterior del que es partix, es continuarà el còmput pel núm. 1 de la
llista i així successivament.
c) DETERMINACIÓ DELS VOCALS DE MESA I ELS SEUS
SUPLENTS.
S'utilitzarà per a la seua determinació el mateix sistema i procediment
que per a l'elecció de Presidents de Meses , amb les matisacions següents:
1.- S'utilitzaran els llistats de les 99 Meses en què figuren els electors
hàbils legalment per a ser vocals.
2.- En cada Mesa el número del sorteig o el fixat pel sistema
assenyalat en l'apartat a), determinarà el Vocal 1r titular.
El Suplent 1r del Vocal 1r, serà l'elector que figure en el 10é lloc
següent de la llista de cada Mesa.
El Suplent 2n del Vocal 1r, serà l'elector que figure en el 10é lloc
següent al del Suplent 1r en la llista de cada Mesa.
El Vocal 2n Titular de la Mesa, serà l'elector que figure en el 10é lloc
següent al del Suplent 2n del Vocal 1r.
Sent vocals Suplents 1r i 2n del referit Vocal 2n, els electors que
figuren respectivament en els llocs 10é i 20é següents al seu vocal titular.
TERCER.- Amb les bases assenyalades en este acord i amb la finalitat
d'agilitzar en la mesura que siga possible el treball administratiu, un programa
informàtic realitza de forma automàtica, una vegada introduït el número resultant del
sorteig, l'assignació dels llocs corresponents entre els candidats a Presidents i
Vocals de Meses, tant els titulars com els suplents, confeccionant al propi temps les
relacions corresponents per cada Mesa que hauran de remetre's a la Junta Electoral
i al Jutjat, quedant una còpia diligenciada de les dites relacions en l'expedient.
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Per a la comprovació si és el cas de la correcció del sorteig i atribució
de llocs realitzat informàticament, s'unixen a l'expedient, els llistats de candidats als
llocs de Presidents i Vocals ordenats per Districtes, Seccions i Meses”.
Efectuat el sorteig, de conformitat amb les normes ressenyades en este
acord, ha eixit el número 553 que, com queda assenyalat s’utilitzarà tant per a
presidents com a per a vocals en la totalitat de les 99 meses”.
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.10, la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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