1.- SORTEIG PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DELS MEMBRES DE LES

MESES PER A LA CONVOCATÒRIA ELECTORAL DE DATA 24 DE
MAIG DE 2015.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula a la Secretària qui exposa que vist que
mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, publicat en el Butlletí
Oficial de l’Estat número 77 de 31 de març de 2015, es va convocar
eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla.
Vist que l'article 26.1 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim
Electoral General disposa que la formació de les Meses electorals correspon
als Ajuntaments sota la supervisió de la corresponent Junta Electoral de
Zona.
Vist que l'article 26.4 de la mateixa llei disposa que el sorteig per a la
designació dels membres que han de formar les meses electorals s'ha de
fer entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la data de la
convocatòria.
Vist que la Junta Electoral de Zona ha comunicat a l'Ajuntament que el
sorteig l'ha d'efectuar entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015.
Cal procedir a la designació dels membres esmentats, per a la qual cosa
l'Alcaldia ha efectuat la pertinent convocatòria d'aquest ple per procedir,
com a únic punt de l'ordre del dia, a la designació requerida per la Junta
Electoral de Zona.
Tot seguit la Sra. Secretària comenta que com ja s'ha fet en anteriors
convocatòries electorals, i donat que aquest Ajuntament té mecanitzat el
cens electoral, qui farà el sorteig serà de forma automàtica l'ordinador
municipal.
La mecànica consisteix en prémer un botó del teclat i quan diguin prou es
deixa de prémer i sent a partir de la lectura que l'ordinador hagi fet del
cens fins aquell moment quan s'escull les persones que han de formar part
de les meses.
A continuació la Sra. Secretària procedeix a prémer el botó i després d’uns
segons els Srs. Regidors diuen prou, volent dir que deixi de prémer la tecla,
cosa que fa immediatament. Tot seguit es procedeix a la generació dels
llistats dels escollits.

