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Magnífic Ajuntament de Borriana
ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015
A la ciutat de Borriana, el 23 de novembre de 2015, es reuneixen a la sala de sessions
de la casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general,
Sra. Iluminada Blay Fornas, amb la presència de la interventora, Sra. M. Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:
ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)
TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)
REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
ABSENTS
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
La Sra. presidenta declara oberta la sessió en primera convocatòria, quan són les 09
hores i 03 minuts, i es passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos
en l'ordre del dia.
1.- SORTEIG DE PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS PER A
CELEBRAR LES ELECCIONS GENERALS DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2015
(Secció IV. Neg. II)
“De conformitat amb el que disposa l'art 26 de la Llei orgànica de règim electoral
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general, de 19 de juny de 1985, que textualment diu:
La formació de les meses competeix als ajuntaments sota la supervisió de la
junta electoral de zona.
El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la
totalitat de les persones incloses en les llistes d'electors de la mesa corresponent,
que sàpien llegir i escriure, i siguen menors de setanta anys, si bé a partir dels
seixanta-cinc poden manifestar la seua renúncia en el termini de set dies. El
president ha de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de segon
grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.
Es procedirà de la mateixa manera al nomenament de nou suplents per a cada
un dels membres de la mesa.

D'altra banda, de conformitat amb allò que disposa l'article 27.1 del referit text legal,
que textualment diu:
Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. No
poden ser exercits per aquelles persones que es presenten com a candidates.

El procediment que s'ha de seguir per a la designació, mitjançant sorteig públic, dels
components que hagen de constituir les referides meses electorals, s'ha de realitzar
mitjançant un programa informàtic, que fa una selecció de les persones que
compleixen les condicions introduïdes quant a data de naixement i nivell d'estudis, i,
sobre aquest conjunt, aplica una fórmula matemàtica, mitjançant nombres aleatoris
seleccionats a l'atzar per la mateixa aplicació.
Finalitzat el sorteig, el programa en mostra el resultat, apareixent en pantalla les
persones que han de formar cada mesa electoral, com a president i vocals, i els seus
corresponents suplents, i es pot procedir immediatament a la impressió dels
documents corresponents.
El Ple de l'Ajuntament ACORDA APROVAR el procediment proposat.
Realitzat el sorteig, queden designats els components de les corresponents meses
electorals per a celebrar les eleccions generals de data 20 de desembre de 2015.”
En relació amb el fons de l'assumpte no es produeixen intervencions.
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els disset membres presents del
Ple de l'Ajuntament hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.
I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 09 hores i 15
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA
Document firmat electrònicament al marge
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