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AJUNTAMENT PLE 15/19 
 
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 2019 
 
                                                      
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i quinze minuts del dia 16 d’octubre de 2019, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents 
i de les tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. 
Marcos Sánchez Siles.   
 
No assisteixen els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera i Sra. Marta Alarcón i Puerto. 
 
Existeix el “quòrum” previst a l’article 46, c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril per a 
dur a terme vàlidament la sessió. 
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat de 
l’assumpte inclòs en l’ordre del dia. 
 
 
 
ACORD ÚNIC.- DICTAMEN SOBRE EL PROCEDIMENT DEL SORTEIG 
PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, QUE ES 
CELEBRARAN EL PROPER DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019, I CELEBRACIÓ 
DEL SORTEIG PÚBLIC. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen:  
 
El nombre total de meses electorals per a les Eleccions a les Corts Generals, 
que es celebraran el proper 10 de novembre és de 58. 
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Cadascuna de les meses estarà formada per tres membres resident/ta,  primer/a 
vocal i segon/a vocal, i per a cada membre de la mesa s’hauran de designar dos 
suplents. 
 
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica de règim electoral general es  
procedirà al sorteig, entre les persones censades en cada secció i mesa que 
reuneixin els requisits recollits en aquest article. 
 
Per la qual cosa, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.-  El sorteig serà realitzat de forma digital, mitjançant programari informàtic que 
garanteix un resultat aleatori i s’ajustarà a les pautes següents: 
 
a)  Extracció  de 3 números, de forma que cada número assenyalarà la persona 
electora a partir de la qual es designaran els càrrecs de: 
 
Primer número: President/a i suplents. 
Segon número: Primer/a vocal i suplents. 
Tercer número: Segon/a vocal i suplents. 
 
El "Primer número" serà extret entre l’1 i el nombre màxim de possibles 
presidents/tes de totes les meses. 
 
Els "Segons i Tercers números" seran extrets entre l’1 i el nombre màxim de 
possibles vocals de totes les meses. 
 
b) Per a l’extracció dels números s’iniciarà la rotació de números accionant la 
instrucció de sorteig, la qual, mentre es mantingui premuda, mostrarà números 
aleatoris de forma ràpida. Quan es deixi d’accionar, el programari seleccionarà 
els tres últims números generats aleatòriament i els farà evidents a les caselles 
corresponents a president/a, primer/a vocal i segon/a vocal. 
 
c) En cas que el número sigui superior al nombre d’electors de la mesa, es 
tornaran a comptar,  des del principi de l’ordre numèric de la llista d’electors, tots 
els números que sobrepassin el total de l’esmentada llista. 
 
d) El primer número que surti correspondrà al PRESIDENT/A titular. 
 
e) El segon número que surti correspondrà al PRIMER/A VOCAL titular. 
 
f) El tercer número que surti correspondrà al SEGON/A VOCAL, titular. 
 
g) Per designar els suplents (dos per a cada titular) es farà comptant els deu 
números següents al número designat per a cada titular del càrrec. 
 
2.- Els números extrets seran utilitzats de la mateixa forma en la totalitat de 
meses electorals. 



 
 pàg 3
   
 

 
Seguidament es procedeix a l’extracció per procediment electrònic dels números 
indicats en el punt anterior. Els números extrets son els següents: 
 
President/a: 315 
Primer/a vocal: 366 
Segon/a vocal: 273  
 
 
I sense més assumptes a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les divuit 
hores i vint minuts del dia abans esmentat; de tot això es lliura la present acta, 
que signa la Sra. alcaldessa, i jo, el secretari, que en dono fe. 
 
 
L’alcaldessa                                                                     El secretari 
 
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                            Pedro Carmona Pérez 
 
 
 


