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ACTA - PLE
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DEL DIA 15 D'OCTUBRE DE 2019
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de València, a les 13:01 hores del
dia 15 d'octubre de 2019, s’obri la sessió davall la presidència de l’alcalde senyor Joan Ribó
Canut, amb l'assistència del segon tinent d’alcalde i vicealcalde senyor Sergi Campillo
Fernández, els senyors tinents i les senyores tinentes d’alcalde Pere S. Fuset Tortosa, María Pilar
Bernabé García i Mª Luisa Notario Villanueva, els senyors delegats i les senyores delegades
Alejandro Ramón Álvarez, Emiliano García Domene, Mª Teresa Ibáñez Giménez i Elisa Valía
Cotanda, i els senyors regidors i les senyores regidores María José Catalá Verdet, María José
Ferrer San Segundo, Paula María Llobet Vilarrasa, Santiago Ballester Casabuena, Marta Torrado
de Castro, Julia Climent Monzó, Carlos Luis Mundina Gómez, Rafael Pardo Gabaldón, María
Amparo Picó Peris, Francisco Javier Copoví Carrión, José Gosálbez Payá i Vicente Montañez
Valenzuela.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, senyor Hilario Llavador Cisternes, i
l'interventor general municipal, senyor Ramón Brull Mandingorra.
Hi assistixen com a convidats el president i el secretari de la Junta Electoral de Zona de
València, senyors Félix Blázquez Calzada i Luciano Borges Alejo.
No hi assistixen la primera tinenta d’alcalde i vicealcaldessa senyora Sandra Gómez López,
els senyors tinents i les senyores tinentes d'alcalde Ramón Vilar Zanón, Isabel Lozano
Lázaro, Aarón Cano Montaner i Giuseppe Grezzi, els senyors delegats i les senyores
delegades Glòria Tello Company, Lucía Beamud Villanueva, Carlos E. Galiana Llorens, i els
senyors regidors i les senyores regidores Juan Giner Corell, Fernando Giner Grima, María del
Rocío Gil Uncio i Narciso Estellés Escorihuela.

1
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL I DEL PLÉ - SECRETARIA GENERAL I DEL
PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

Data
04/11/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: oMDV x2iK 5T6B gbMZ cDk/ SdnY ByY=

1
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00901-2019-000449-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Sorteig per a la designació de les persones que integraran les meses electorals per a les
pròximes eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat, a realitzar el 10 de novembre
de 2019.
Per Reial decret 551/2019, de 24 de setembre, es convoquen Eleccions Generals al Congrés
dels Diputats i al Senat, a realitzar el pròxim dia 10 de novembre.
La formació de les meses electorals competeix als ajuntaments i es regeix pel que
estableixen els articles: 23, 25, 26 i 27 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general.
Cada mesa ha d’estar formada per un president i dos vocals, estos són designats per mitjà
de sorteig públic entre la totalitat dels electors de la secció corresponent, que hagen complit 18
anys, que siguen menors de 70 anys i que sàpien llegir i escriure.
Les condicions específiques per a ser designat president són:
Que siga major de 18 anys i menor de 70 anys, encara que a partir dels 65 anys podran
manifestar la seua renúncia en el termini de set dies, que estiguen en possessió del títol de
batxiller o formació professional de 2n grau, o subsidiàriament, el de graduat escolar o
equivalent.
Per als vocals les condicions específiques són:
Ser menor de 70 anys, que hagen complit els 18 anys i que sàpien llegir i escriure, encara
que a partir dels 65 anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies.
De la mateixa manera es procedeix al nomenament dels suplents per a cada un dels
membres de la mesa.
El sorteig abans indicat es realitzarà entre els dies vint-i-cinqué i vint-i-nové, posteriors a
la convocatòria, les dates de la qual són les compreses entre els dies 15 i 23 d'octubre, ambdós
inclusivament.
El sorteig es realitzarà de la manera següent:
Es disposarà de dos jocs de nombres, amb valors del 0 al 9 i dels quals el primer
correspondrà a les unitats i el segon a les desenes.
En primer lloc, s'obtindran les unitats i desenes corresponents al valor utilitzat per
l'aplicació informàtica per a indicar el coeficient de salt de la llista d'electors.
A continuació, es repetirà el sorteig per a obtindre les unitats i desenes del valor utilitzat
per l'aplicació informàtica per a indicar el nombre de vegades que es remenarà la llista d'electors
obtinguda del procés anterior.
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Cada mesa electoral té actualment un màxim de 993 electors i un mínim de més de 242
electors, per a les meses creades per divisió geogràfica.
Segons el que disposa l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, 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 sàpiguen
llegir i escriure i siguen menors de setanta anys, encara que a partir dels seixanta-cinc anys
podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies. El president haurà de tindre el títol
de batxiller o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o
equivalent.
Es procedeix de la mateixa manera al nomenament de dos suplents per a cada un dels
membres de la mesa.
Amb els dos valors obtinguts per sorteig, es procedirà a introduir-los en l'aplicació
informàtica per a l'execució de l'algoritme, el resultat dels quals determinarà, finalment, la
designació de cadascun dels components i suplents de cada mesa electoral, de manera que se
segueix tot el procés administratiu legalment establit.
L'aplicació informàtica disposa ara d'un algoritme matemàtic que compleix amb els
estàndards internacionals de seguretat i criptografia, que partint d'una llista ordenada de nombres
i utilitzant dos valors numèrics, genera una llista desordenada dels nombres inicials.
El procés intern que se segueix és el següent: internament es calcula el màxim d'electors
per mesa, que en este cas és de 993 electors i genera una matriu de nombres entre l'1 i el 993.
Després, aplicant l'algoritme i utilitzant dos números que se li proporcionen, la desordena
diverses vegades per a obtindre una matriu de 993 números totalment desordenats.
El primer número que se li proporciona indica el coeficient de salt des del principi de la
llista, i el segon indica el nombre de vegades que es remenarà la llista.
Per exemple, si hi haguera 10 electors en una mesa electoral, la llista inicial seria
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, i, una vegada aplicat l'algoritme de remenat, la llista resultant podria, més
o menys, 7-1-8-9-2-5-6-4-10-3.
A partir d'ací, amb esta última llista, el 7 seria el vocal primer. Si este no compleix els
requisits (saber llegir i escriure), passaríem a tractar el següent de la llista, és a dir, l'1, i així
successivament fins a trobar un elector que complisca els requisits.
Una vegada designat el vocal primer, el següent de la llista seria el vocal segon, i el
següent el president. En tots els casos es comprova que es compleixen els requisits per a ser vocal
o president, segons siga procedent.
Es comença pels vocals perquè se'ls exigeixen uns requisits menors que als presidents, així
no es menysprea cap elector que puga ser vàlid. És a dir, l'elector que compleix amb els requisits
per a ser president, també els compleix amb seguretat per a ser vocal.
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De conformitat l'anteriorment exposat, en compliment del que disposa l'article 26.4 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es procedix a realitzar el sorteig
per a determinar la composició de les meses electorals corresponents a les pròximes eleccions
generals al Congrés dels Diputats i al Senat, que tindran lloc el dia 10 de novembre de 2019.
Prèviament, per la Secretaria General i del Ple es dóna lectura als articles 25, 26 i 27 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, sobre règim electoral general, modificats per la Llei
orgànica 2/2011, de 28 de gener, quan afecten la composició de les meses objecte d’este sorteig.
Així mateix, es dóna lectura a les normes del procediment que s’ha de seguir en el sorteig,
anteriorment transcrites.
A continuació, el Sr. President convida els membres de la corporació que així ho desitgen a
comprovar la correcció de les boles a utilitzar per a la realització del sorteig; es procedirà tot
seguit a l’acte del sorteig, amb el resultat següent:
1º. Unitats: 7; desenes: 9; coeficient de salt de la llista d’electors: 97.
2º. Unitats: 0; desenes: 8; nombre de vegades que es barallarà la llista d’electors obtinguda
del procés anterior: 80.

La presidència alça la sessió a les 13:09 hores, de la qual, com a secretari, estenc esta acta
amb el vistiplau de la presidència.
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