ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 29 D’ABRIL DE 2014: FORMACIÓ DE MESES ELECTORALS, ELECCIONS
25 DE MAIG DE 2014.
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia
Regidor no adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

A la Casa Consistorial de la vila de Quart de
Poblet, a vint-i-nou d’abril de dos mil catorze,
a les vint-i-una hores i trenta minuts, es
reuneixen, al Saló de Plens de l’Ajuntament,
les senyores i el senyors regidors anotats al
marge, que integren l’Ajuntament, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, per tal de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria,
segons l’ordre del dia rebut, assistits pel Sr.
Secretari i present el Sr. Interventor.

A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracta l’assumpte únic següent:

FORMACIÓ MESES ELECTORALS ELECCIONS
EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DEL 2014.

AL

PARLAMENT

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
renúncia 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 32 meses electorals, integrades per un
president i dos vocals, per a les eleccions al Parlament Europeu que tindran
lloc el pròxim dia 25 de maig.”
S'utilitza el programa CONOCE que ha facilitat l'Institut Nacional d'Estadística,
Oficina del Cens Electoral.
L'aplicació permet realitzar el sorteig per a seleccionar els membres de les
meses electorals del municipi a partir dels registres inclosos en el CD2 “Base
d'Electors del Municipi”.
El sorteig es porta a terme per selecció aleatòria entre els electors que
compleixen les condicions requerides per la Llei Electoral.
Després de complir amb les formalitats legals i una vegada que s’han format
les meses electorals, en nombre de 32, amb les persones corresponents i els
càrrecs respectius, a les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts del dia vint-i-nou
d'abril de dos mil catorze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i del contingut
d’aquesta s'estén la present acta de què jo, el secretari, certifique.

