
 

   
 

 

ACTA DA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 28 DE ABRIL DE 2003 

 
Sres. Asistentes: 
ALCALDE ACCIDENTAL. 
D. MANUEL RODRÍGUEZ CUERVO 

CONCELLEIROS 
DONA  Mª VICTORIA A. HIERRO LORENZO 
D. ELISEO BARREIRO LÓPEZ 
D. ÓSCAR REY MUÑIZ 
D. FRANCISCO J. DE LA BARRERA VARELA 
D. MANUEL PORTAS ACHA 
D. JUAN CARLOS MANEIRO OTERO 
D. JOSÉ LUIS RIVERA MALLO 
D. DOSITEO AMOEDO FONTÁN 
D. XOSÉ CASTRO RATÓN 
D. MANUEL RICO TABOADA 

SECRETARIA 
DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 
 
 
Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, sendo as nove horas e trinta minutos do 

día  vinteoito de abril de dous mil tres, baixo a Presidencia de D. Manuel Rodríguez 

Cuervo e coa asistencia da Secretaria   Dona  Rosa Losada Suárez, reuníronse, en 

primeira convocatoria, os señores Concelleiros, que á marxe se relacionan como 

asistentes, co obxecto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria convocada ó efecto.          

            

           A  continuación  procédese  a  trata-los asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día  

do  seguinte xeito: 

 

        ASUNTO ÚNICO.- SORTEO PARA A FORMACIÓN DE MESAS ELECTORAIS DE CARA 

ÁS ELECCIÓNS MUNICIPAIS MAIO 2003.- Pola Sra. Secretaria dáse conta  da proposta 

da Alcaldía seguinte: 

 

 O próximo día 25 de maio de 2003 celébranse eleccións municipais, polo que se 

fai preciso realizar un sorteo público para a designación dos membros da Mesas 

Electorais. 
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 A tal fin o artigo 26 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, establece o 

seguinte: 

 

 "O Presidente/a e os vocais de cada Mesa son designados polos concellos a través 

dun sorteo público entre a totalidade das persoas censadas na Sección correspondente, 

que sexan menores de sesenta e cinco anos e que saiban ler e escribir. O Presidente/a 

deberá te-lo título de Bacharelato ou de Formación Profesional de segundo grao, ou 

subsidiariamente o de Graduado Escolar ou equivalente. 

 Da mesma forma procédese ó nomeamento de dous suplentes para cada un dos 

membros da Mesa" 

 

 Por iso, esta Alcaldía ven en propoñer ó Pleno da Corporación Municipal a 

adopción do seguinte acordo: 

 

 Que a través dun programa informático adquirido á empresa WURT S.L., e 

denominado WINTASK ELECCIÓNS, se leve a cabo polos funcionarios municipais 

encargados de tal labor, o devandito sorteo para a designación do presidente, vocais e 

suplentes de cada Mesa Electoral, para o que se procederá a realizar un exemplo e unha 

demostración do devandito sorteo ante os membros da Corporación Municipal. 

 

 Para  novos nomeamentos, de presidentes/as, vocais ou os seus suplentes, por 

posibles motivos de escusa,  o período de cadencia é de cinco arriba e cinco abaixo, 

contados a partir do que resultou elixido no sorteo.  

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la Proposta da Alcaldía, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

  

E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde Accidental, levántase a sesión 

sendo as nove horas e corenta e cinco minutos, da que se estende a presente acta, e eu 

como Secretaria dou fe. 
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