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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió  10/2019, de 2 de maig)

Sessió núm. 6/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 2 d'abril de 2019

Hora: 12.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio Gónzalez Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grup municipal Compromís per Almussafes

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Excusen la seua assistència

Carles Grancha Bosch, Josep Contell Carbonell i Esther Villajos Girona de 
Compromís per Almussafes

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor
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PUNT ÚNIC: SECRETARIA. Sorteig per a la designació de membres de les meses
electorals, eleccions  generals i autonòmica 2019, de conformitat amb allò establit a
l'article 26 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Pel Sr. president es concedix la paraula a la Sra secretària, qui procedix a donar compte de
l'expedient  tramitat  a  l'efecte  de  procedir  a  la  designació  dels membres  de  les  meses
electorals per a les eleccions generals i autonòmica 2019, que en resum diu:

El pròxim dia 28 d'abril de 2019 es celebraran les eleccions generals i autonòmica, i
de conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General segons el qual ha de procedir-se per l'Ajuntament al sorteig per a
la designació dels Presidents i Vocals de les Meses Electorals.

Vist  que  basant-se  en  l'esmentat  article,  el  sorteig  ha  de  celebrar-se,  pel  Ple
Corporatiu, entre els dies vint-i-cinqué i vint-i-nové, posteriors a la convocatòria.

De conformitat amb l'anteriorment disposat, este Ajuntament disposa de l'aplicació
CONOCE que conté el Cens Electoral tancat a 1 de gener de 2019.

La dita aplicació CONOCE permet, entre altres accions, realitzar el sorteig per a la
designació dels Presidents i Vocals de les Meses Electorals.

Correspon al Ple d'esta Corporació efectuar la designació dels membres de les meses
electorals per a les eleccions generals i autonòmica del 28 d'abril de 2019, per mitjà
de la utilització de l'aplicació CONOCE.

Celebrat el sorteig, l'Ajuntament Ple va acordar per unanimitat dels membres presents:

Designar  com a  membres  de  les  meses  electorals  per  a les eleccions  generals i
autonòmica  2019,  als  que figuren en la  llista  que consta  en l'expedient que s'ha
subscrit per la secretària general de l'ajuntament i els regidors assistents.
En el cas que com resultat del sorteig resulten triades persones  en què, segons la
legislació  vigent,  concórreguen supòsits,  tant  d'excusa  com  d'exclusió,  que  els
impedisquen formar  part  de  les meses  electorals,  serà  anomenat  el  següent  per
número d'orde de la llista del cens.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 13.45 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària.

El alcalde La secretaria general
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SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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