
                     

           
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE 
DE  L’EXCM.  AJUNTAMENT,  EL  DIA  25 
D’ABRIL DE 2015, EXTRAORDINÀRIA

A la ciutat de Gandia, quan són les 9.10 h del dia 
25  d’abril  de  2015, es  reuneixen,  al  Saló  de 
Sessions de la Casa Consistorial,  les persones 
que  al  marge  s’expressen,  membres  de 
l’Ajuntament, sota la Presidència del Sr. Alcalde 
Arturo  Torró  Chisvert,  on  actua  com a  fedatari 
públic  el  Sr.  Secretari  General  del  Ple  de  la 
Corporació, Lorenzo Pérez Sarrión. 

Excusen la no-assistència els membres 
corporatius següents:

Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sra. Emilia Climent Boix (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Vicent Gregori Acosta (PP) 
Sr. Vicente-Pedro Sarch Ferrer (PSOE) 
Sra. Lorena Milvaques Faus (Bloc-Verds: 
Compromís)

Oberta  la  sessió  pel  Sr.  President,  s’inicia 
aquesta, d’acord amb la relació dels assumptes 
especificats en l’Ordre del Dia.

DEBAT:  es  transcriu  el  resum  de  les 
intervencions  efectuades  pels  grups,  el 
contingut  íntegre  literal  de  les  quals 
s’arreplega  en  un  arxiu  d’àudio,  firmat 
electrònicament per la Secretaria General i 
accessible en la Web Municipal.
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ASSISTENTS

Alcalde-President

Sr. Arturo Torró Chisvert (PP)

Regidors

Sr. Bernardo Mendieta Climent (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. Pilar Gaviá Crespo (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) 
Sr. José Vicente Just Moratal (PP)
Sra. Mª Luisa Laporta Benedito (PP)
Sr. José-Manuel Orengo Pastor (PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSOE)
Sr. Jesús Garcia Cànoves (PSOE)
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona (PSOE)
Sr. Joan Lluís Soler Benavent (PSOE)
Sr. Antoni Gomar Martínez (PSOE)
Sra. Diana Morant Ripoll (PSOE)
Sra. Ana García Martínez (PSOE) 
Sra. Teresa Prats Frau (PSOE) 
Sr. Facund Puig Muñoz (Bloc-Verds 
Compromís)

Secretari General Acctal. del Ple

Sr. Francisco Rius Mestre



                     

ÚNIC. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposta:

Eleccions  Locals  i  Autonòmiques.  Formació  de  Meses  Electorals:  designació  de 
presidents i vocals ( art. 26.4 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral  
General) 

El  secretari  general  acctal.  del  Ple  dóna  compte  de  la  proposta  formulada  per 
l’alcalde-president, amb data 22 d’abril  de 2015, sobre l’assumpte de referència, del tenor 
literal següent: 

«Pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, del Consell de Ministres (publicat en el BOE 
núm. 77, de 31/03/2015), es convoquen Eleccions Locals per al dia 24 de maig de 2015. 
Tanmateix, per Decret 4/2015, de 30 de març, del president de la Generalitat (publicat en el 
DOCV núm. 7496, de 31/03/2015), es convoquen Eleccions a les Corts Valencianes.

L’article 23 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, determina 
que, en cada secció en què es divideix la circumscripció (municipi), ha d’haver una o més 
Meses Electorals,  formades per  un president  i  dos vocals;  i  l’article  25 d’aquesta  norma 
afegeix que, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la Mesa Electoral serà comuna per a 
totes elles.

L’article 26 d’aquesta norma (en la nova redacció que en fa la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de 
gener)  atribueix  a  l’Ajuntament  la  competència  per  a  la  formació  de  les  Meses,  sota  la 
supervisió de la Junta Electoral de Zona; amb aquest efecte, els membres es designen per 
sorteig públic entre la  totalitat  de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa 
corresponent, que siguen menors de setanta anys i que sàpien llegir i escriure (si bé a partir 
dels 65 anys poden manifestar la seua renúncia en el termini de set dies). El president ha de 
tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de 
Graduat Escolar o equivalent.

El  sorteig es realitzarà,  conformement amb aquest  precepte,  entre els dies vint-i-cinqué i 
vint-i-nové posteriors a la convocatòria, és a dir, entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015.

El  Departament  d’Informàtica  proposa,  i  aquesta  Alcaldia  l’assumeix  i  el  sotmet  a  la 
consideració del Ple, el procés següent: 

Composició de les meses electorals:

Cada mesa electoral està formada per un president i dos vocals:

 President
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 Vocal 1

 Vocal 2

Aquests càrrecs han de ser designats per sorteig, entre els electors censats en la mateixa 
mesa que siguen menors de 70 anys i que sàpien llegir i escriure. Per al càrrec de president 
s’exigeix, a més a més, un nivell mínim d’estudis mitjans (batxiller, FP II o equivalent). Per a  
cadascun d’aquests càrrecs, s’han de designar, a més a més, dos suplents. Això ens dóna un 
total de nou membres a seleccionar per cadascuna de les meses del municipi. 

Designació de membres de meses electorals:

1. Sorteig:

La selecció d’aquests membres es fa en dues parts.

La primera part consisteix a obtenir, per sorteig, dos números que serviran per seleccionar els 
electors que ocuparan els càrrecs en cadascuna de les meses. Aquests dos números seran 
INICI i SALT, i el seu significat és el següent:

INICI:  Ens indicarà,  dins de la  llista  de possibles  candidats a  un càrrec 
determinat, quantes posicions hem d’avançar, a partir del principi de la llista, 
per seleccionar-ne el titular. Aquest número tindrà un valor entre 1 i 400.

SALT: Ens indicarà quantes posicions hem d’avançar en la llista, des de la 
posició del titular, per seleccionar el primer suplent, i quantes més n’hem 
d’avançar per seleccionar el segon suplent. Aquest número tindrà un valor 
entre 1 i 50.

Per exemple, al sorteig obtenim INICI=64 i SALT=10. De la llista de possibles candidats a 
president d’una mesa determinada avançaríem 64 posicions des del primer de la llista, amb el 
que arribarien a la  posició 65 i  el  seleccionaríem com a president  titular.  Avançaríem 10 
posicions més i seleccionaríem el que ocuparà la posició 75 com a primer suplent, i tornaríem 
a avançar 10 posicions més per seleccionar el  que ocuparà la  posició 85,  com a segon 
suplent.

Per a obtenir aquests dos números, el Departament d’Informàtica ha preparat un programa 
que els va generant de manera aleatòria i continua, cadascun dins del rang estipulat, i els va 
presentat en pantalla. El programa disposa de dos botons de parada: un para la generació de 
l’INICI i l’altre para la generació del SALT. Quan es polsa un d’aquests dos botons, para la 
generació del número corresponent i queda en pantalla el número seleccionat. La generació 
és prou ràpida per tal que la persona que polsa els botons de parada no puga triar el número 
sobre el qual para. Quan s’han polsat els dos, considera completat el sorteig i es pot dur a 
terme la selecció dels membres, d’acord amb els dos números obtinguts.

2. Selecció de membres:
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La segona part consisteix a seleccionar, del cens de cada mesa, els nou electors que seran 
designats com a membres de la mesa. Aquesta selecció es fa de manera automatitzada, 
mitjançant una aplicació informàtica que segueix el procediment següent:

Per a cada mesa, es fan les passes següents:

A) Selecció de president:

1. Se seleccionen tots els electors de la mesa que són candidats a ocupar el càrrec de 
president, en funció de l’edat i nivell d’estudis, i es genera una llista. Aquesta llista no 
segueix cap ordre determinat.

2. Des del principi d’aquesta llista, s’avancen tantes posicions com indica la variable 
INICI obtinguda del sorteig, fins arribar al candidat que ocupa la posició INICI+1, i es 
comprova si ja ha estat seleccionat o no (per evitar seleccionar un mateix elector per 
a dos càrrecs diferents). Si ja ha estat seleccionat, es passa al que ocupa la posició 
següent i es torna a verificar, fins trobar-ne un que no estiga encara seleccionat, i se’l 
selecciona com a president titular.

3. Una  vegada  seleccionat  el  president  titular,  s’avancen  tantes  posicions  com 
especifique  el  SALT  (obtingut,  també,  del  sorteig),  es  fa  el  mateix  procés  per 
localitzar un candidat que encara no haja estat seleccionat i se’l selecciona com a 
primer suplent de president.

4. Es tornen a  avançar  tantes  posicions com especifique el  SALT i,  de  la  mateixa 
manera, se selecciona el segon suplent de president.

B) Selecció de vocal 1

Se segueix el mateix procés que per a president, però seleccionant els candidats amb 
el nivell d’estudis requerit per a vocal.

C) Selecció de vocal 2

Se segueix el mateix procés que per al vocal 1.

Si, en algun moment, s’arriba al final de la llista, es torna al principi i el procés continua.

Una vegada seleccionats tots els càrrecs corresponents a una mesa, es passa a la següent i 
es repeteix el procés fins haver designat tots els membres de totes les meses.»
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Tot seguit, la Presidència realitza el sorteig, seguint el procés descrit més amunt, i s’elegeix, 
amb aquest  efecte,  d’entre  els  assistents  a  la  sessió  plenària,  el  membre  corporatiu  Sr. 
Facund Puig Muñoz.  I  d’aquest  acte resulten les variables següents:  INICI  número 137 i 
següent SALT número 15.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència clou la sessió, a les 9.15 h del dia 
de la data; del que s’ha tractat en ella i de conéixer les persones assistents, com a secretari  
general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

L’ALCALDE-PRESDENT                        EL SECRETARI GENERAL DEL PLE 

                                                            (R. Conselleria Presidència 13/12/12,  DOCV 26/12/12)

      

              Arturo Torró Chisvert                                     Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
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