ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 1 D'ABRIL DE 2019: FORMACIÓ MESES ELECTORALS,
ELECCIONS 28 D'ABRIL DE 2019
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Al saló de plens de l'Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint-i-una
hores i quinze minuts del dia u d'abril de
dos mil dènou, es reuneixen, sota la
presidència de la senyora alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores i
els senyors regidors anotats al marge,
assistits pel senyor secretari i amb la
presència del senyor interventor, per tal de
celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, segons l'ordre del dia rebut.

A l'hora assenyalada, la senyora alcaldessa
obri la sessió i tot seguit es tracta
l'assumpte únic següent:

FORMACIÓ MESES ELECTORALS ELECCIONS A CORTS GENERALS I
AUTONÒMIQUES DEL DIA 28 D'ABRIL DE 2019.
L'article 26.2 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) determina
que “El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic
entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la mesa
corresponent, que sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta anys; tot i
que a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seua renuncia en el
termini de set dies. El president ha de tindre el títol de Batxiller o el de Formació
Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o
equivalent”.
El Ple de l'Ajuntament forma les 34 meses electorals integrades per un
president i dos vocals, per a les eleccions a Corts Generals i Autonòmiques,
que tindran lloc el pròxim dia 28 d'abril.
S'utilitza el programa CONOCE que ha facilitat l'Institut Nacional de Estadística,
Oficina del Cens Electoral.
L'aplicació permet dur a terme el sorteig per a seleccionar els membres de les
meses electorals del municipi a partir dels registres inclosos en la Base
d'Electors del municipi.
El sorteig es fa per mitjà de selecció aleatòria entre els electors que compleixen
les condicions requerides per la Llei electoral.
Acomplides les formalitats legals i després de formar les meses electorals, en
nombre de 34, amb les persones corresponents i els càrrecs respectius, a les
vint-i-una hores i vint minuts del dia u d'abril de dos mil dènou, la senyora
alcaldessa alça la sessió, del contingut de la qual s'estén aquesta acta de què
jo, el secretari, certifique.

