ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2019/15 (Legislatura 2019-2023)
Extraordinària
14 d’octubre de 2019
16 d’octubre de 2019
12:50 h. – 13:00 h.
Casa de Cultura "Agustí Sardà"

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

Vicente Pérez Mula, regidor IMM

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Xavier Tardiu Bonet, Secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:

1. Sorteig per a la designació dels membres de les Meses electorals a les
Eleccions a les Corts Generals del 10 de novembre de 2019.
Sr. Alcalde: Hi som tots, doncs, vinga, sorteig per la designació dels membres de les Meses
electorals a les Eleccions a les Corts Generals del 10 de novembre del 2019. Procedeixo al
sorteig. Diu que “ya se ha realizado un sorteo. Si realiza un nuevo sorteo, perderá los datos
anteriores”. Ho acceptem. “El sorteo para seleccionar los miembros de las mesas electorales
ha finalizado. Para ver el resultado, pulse el botón «ver resultado sorteo»”. Molt bé. [Inaudible
00:35] Ho sé, ho sé però per temes de protecció i com tenim públic a la sala no s’ha de...
[Inaudible 00:46] No, crec que no. Si vols tu venir. Ah, no! Digui’m, digui’m.
Sr. Secretari: Si em permeteu una petita explicació. Aquest no és un tema pacífic en la mesura
de que hi ha dos béns jurídics protegits en col·lisió: per un costat, la privacitat de les dades i,
per l’altre, el caràcter públic dels plens. Això, com en tantes altres matèries, no és algo que la
llei reguli exactament i hem d’acudir a vegades a interpretacions. Una interpretació ens la porta,
concretament, l’informe 219/2016 del gabinet jurídic de l’Agència espanyola de protecció de
dades que remet també a un acord de la Junta Electoral Central, el 663/2011, concretament, el
que fa referència és que s’ha d’intentar que l’acte sigui públic però també intentant preservar
aquesta privacitat de dades de la qual no quedaria garantida si s’exposessin per mitjans
informàtics a través de la pantalla. D’aquesta manera, trobar el punt d’equilibri adequat per
protegir els dos béns jurídics que pugui assistir el públic però sense projectar dades les quals
seran notificades a les persones interessades.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i vocals, titulars i
suplents de les meses electorals del municipi, per la cosa cosa s’utilitza el programa informàtic
CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que
han de formar part de les meses.
D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrencia d’eleccions, la mesa electoral
serà comuna per a totes elles.
Acabat el sorteig, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a les
persones elegides per sorteig, la relació de la quals consta degudament a l’expedient.
Segon. Notificar la designació als interessat, a la qual s’acompanyarà un manual d’instruccions
sobre les seves funcions.
Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a la Junta
Electoral de Zona.
Quart. En el cas de meses incomplertes, per motius d’al.legacions o domicilis desconeguts,
l’ajuntament procedirà a la realització d’un altre sorteig.

Sr. Alcalde: Bé, si no hi ha res més, s’aixecaria la sessió.
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde
17 d’octubre de 2019

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

