ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 6/2016
Dia: 31 de maig de 2016
Horari: de 13.30 h a 13.40 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: extraordinari
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Mireia Estefanell Medina
Antoni Llobet Mercadé
Marc Aloy Guàrdia
Josep M. Sala Rovira
Àngels Santolària Morros
Jordi Serracanta Espinalt
Jaume Torras Oliveras
Regidors i regidores
M. Mercè Rosich Vilaró
Olga Sánchez Ruiz
Anna Crespo Obiols
Cristina Cruz Mas
Jordi Masdeu Valverde
Jordi Garcés Casas
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
Dídac Escolà Garcia
Miquel Davins Pey
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absents justificats
Tinent d’alcalde
Joan Calmet Piqué
Regidors
Àuria Caus Rovira
Pol Huguet Estrada

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió
Per Reial decret 184/2016, de 3 de maig, es van convocar Eleccions Generals per al
dia 26 de juny de 2016.
De conformitat amb l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, la formació de les Meses electorals és competència dels
Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.
D’acord amb l’article 26.4 del mateix text legal, el sorteig s’ha de realitzar entre els dies
vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, per la qual cosa el sorteig públic
per a la formació de les Meses cal realitzar-lo entre els dies 28 de maig i 1 de juny de
2016.
Tenint en compte que el proper ple ordinari no ha de tenir lloc fins el 16 de juny de
2016, és necessària la convocatòria d’aquesta sessió del Ple amb caràcter
extraordinari.
La sessió se subjectarà al següent
ORDRE DEL DIA

Punt únic.

Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de
conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les
eleccions generals per al 26 de juny de 2016, convocades pel Reial
decret 184/2016, de 3 de maig.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i es passa a debatre l’únic assumpte inclòs a l’ordre del
dia:
Punt únic .

Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de
conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les
eleccions generals per al 26 de juny de 2016, convocades pel Reial
decret 184/2016, de 3 de maig.

L’alcalde dóna la paraula al secretari
El secretari diu que a la pantalla se’ls passarà document explicatiu del funcionament
del sorteig electoral, que és el que llegirà a continuació:
“Es parteix de l’arxiu de l’INE on hi consten les persones del cens electoral amb la data
de naixement i el seu nivell de formació. Cada persona del cens electoral té associat
un codi que és un número seqüencial dins de cada districte, secció i taula.
La designació dels càrrecs de cada mesa s’efectua informàticament a partir dels tres
números aleatoris de 4 xifres obtinguts en el ple corresponent. El primer per a designar
el president i els dos suplents, el segon per a designar el primer vocal i els dos
suplents i el tercer per a designar el segon vocal i els dos suplents.
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President
1r. Escollir un primer número aleatori de 4 xifres.
2n. El número del sorteig es dividirà entre 10.000 (s’obtindrà un número entre 0 i
0,9999).
3n. Per a cada mesa electoral:
•

Es multiplicarà el número resultant pel nombre d’electors que puguin ser
presidents.

•

Poden ser presidents els habitants que compleixin els requisits següents:
Domicili: Estigui empadronat a la ciutat.
Edat: Entre 18 i 70 anys.
Formació: Títol de batxiller, FP2, o superior.

•

A continuació s’eliminen els decimals i es suma 1 al resultat obtingut.
(S’obté un número enter entre 1 i el nombre d’electors candidats a ser
presidents de cada mesa).

•

La xifra resultant del càlcul anterior serà el “Número de Persona Escollida per
President”. Amb aquest número es cerca, a través del codi, la persona del fitxer
de l’INE escollida per President.

4t. Si la persona escollida per president ja ha ocupat càrrec en les eleccions
immediatament anteriors, sumarem 1 al “Número de Persona Escollida per President”
fins a obtenir una persona que no hagi ocupat càrrec.
5è. Per a obtenir el 1r suplent del president, es sumarà 4 al "Número Persona
Escollida per President" i obtindrem la persona escollida per ser President 1r Suplent.
Si la persona ja ha ocupat càrrec en les eleccions immediatament anteriors, sumarem
1 al nombre fins obtenir una persona que no hagi ocupat càrrec.
6è. Per a obtenir el 2n suplent del president, es sumarà 4 al "Número Persona
Escollida per 1r Suplent del President" i obtindrem la persona escollida per ser 2n
Suplent del President. Si la persona ja ha ocupat càrrec en les eleccions
immediatament anteriors, sumarem 1 al nombre fins obtenir una persona que no hagi
ocupat càrrec.

1r Vocal
Pel càrrec de 1r Vocal s’escollirà un segon número aleatori i es repetirà el mateix
procés que en el cas del president. Les úniques diferències són que els punts 5è i 6è
faran referència als suplents del 1r Vocal i en els requisits de formació, és a dir:
•

Poden ser vocals els habitants que compleixin els requisits següents:
Domicili: Empadronats a Manresa.
Edat: Entre 18 i 70 anys.
Formació: EGB, ESO, FP1 o superior.
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2n Vocal
Pel càrrec de 2n Vocal s’escollirà un tercer número aleatori i es repetirà el mateix
procés que en el cas del 1r Vocal. L’única diferència és que els punts 5è i 6è faran
referència als suplents del 2n Vocal.
A continuació, es passa a fer el sorteig, per a la qual cosa, personal del Servei de
Sistemes d’Informació inicia el procés informàtic.
L’alcalde demana a la regidora de menor edat present a la Sala, senyora Gemma
Tomàs, que aturi el procés quan ho cregui convenient, per tres cops, un per president,
un per 1r Vocal i un per 2n Vocal. El número que quedi en pantalla quan s’aturi el
procés, serà el número base per a cadascun dels tres càrrecs.
Un cop efectuat el sorteig, dóna el resultat següent:
1987

Núm. base President

1096

Núm. base 1r Vocal

1553

Núm. base 2n Vocal

L’alcalde sotmet a votació el resultat obtingut, i el Ple l'aprova per unanimitat
dels 22 membres presents.

Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:
(…) En aplicació a la Llei Orgànica de Protecció de dades, no es dóna publicitat
del resultat del sorteig.

L’alcalde agraeix a tots els membres la seva assistència i aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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