
 

ELECCIONS  

A LES CORTS GENERALS 

10 de novembre de 2019 

 
Reunió per a les persones que 

formen les Meses electorals 
 

7 de novembre de 2019 a les 20.00 hores 
a Can Ribas – Centre de Recursos Agraris 
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Eleccions generals 10N 

Durant la jornada electoral del 10N els membres de les 

meses electorals (president/a i vocals) estaran assistits per 

personal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  

Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar-nos un 

correu a la següent adreça: 

secretaria@lesfranqueses.cat 

O bé trucar-nos al telèfon següent: 

93.846.71.79 
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Eleccions generals 10N 

 

Durant la jornada electoral del 10N hi ha dues eleccions:  

el Congrés dels Diputats i el Senat 

 

El color de les paperetes i els sobres de cada elecció  

és el següent: 

• Eleccions al Congrés dels Diputats: color blanc 

• Eleccions al Senat: color sèpia 
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Composició de les meses electorals 

• Cada mesa està formada per un/a president/a i dos vocals. 

• Aquests càrrecs són obligatoris i es considera com un 

delicte electoral la no presentació per complir aquest 

deure. 

• Cadascun dels membres de la mesa té assignats dos 

suplents, que també hauran de presentar-se al local 

electoral el dia de les eleccions. 

• La mesa ha de comptar en tot moment, com a mínim, 

amb la presència de dos dels seus membres.   
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Drets dels/de les presidents/es i vocals 

de les meses electorals 

• Dieta de 65 euros, tant pels presidents/es com pels vocals 

• Permís retribuït durant el dia de la votació, si és laborable. 

• Reducció de la jornada de treball de 5 hores de la 

jornada de feina de l’endemà de les eleccions, en el cas 

de treballar per compte d’altri i en el cas del personal 

funcionari.  

• Protecció del sistema de la Seguretat Social durant tota la 

jornada electoral.  
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Constitució de les meses electorals 

• A les 8.00 hores del dia 10 de novembre de 2019 

s’han de reunir al local electoral corresponent a 

cada mesa el/la president/a, els dos vocals i els 

suplents respectius, per constituir la mesa 

electoral. 

• Si una vegada constituïda la mesa no ha calgut 

fer cap substitució, les persones suplents 

poden abandonar el local electoral. 
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Constitució de les meses electorals 

Pronunciament de la Junta Electoral Central de 13 i 

14 de maig de 2015 i 15 de juny de 2016: 

• Els membres de les meses han de mantenir la 

neutralitat institucional en l’interior dels col·legis 

electorals. En conseqüència, no podeu portar ni 

camisetes o embles de formacions polítiques o 

que incorporin símbols de caràcter partidista 

(p.ex. el llaç groc).  
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Comprovació del material electoral 

necessari per a la votació 

• Cada mesa electoral ha de disposar, com a mínim, dels 

següents elements: 

1) Dos urnes precintades: una per les eleccions al Congrés 

dels Diputats i l’altra per a les eleccions al Senat. 

2) Una cabina de votació (compartida per totes les meses 

del col·legi electoral corresponent). 

3) Nombre suficient de sobres i paperetes de totes les 

candidatures que es presenten per a l’elecció: 

 Congrés: color blanc / Senat: color sèpia 
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Comprovació del material electoral 

necessari per a la votació 

Durant tota la jornada hi ha d’haver un nombre suficient de 

sobres i paperetes de totes les candidatures que es 

presenten a cada elecció.  

L’ordre fixat per la col·locació de les paperetes és el de 

l’ordre de la proclamació de les candidatures en el BOE, i 

d’esquerra a dreta.  

Us trobareu les paperetes correctament dipositades el dia de 

les eleccions, però teniu que anar vigilant que hi hagin 

sempre suficients paperetes.  

4) Telèfon que us cedirà el representant de l’Administració. 
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Documentació electoral 

La mesa electoral ha de disposar de la documentació 
següent: 

• (1) Un exemplar certificat de la llista del cens electoral 
que li correspon, per tal que puguin comprovar que cada 
votant figura inscrit/a en el cens.  

• (2) Llista per carrers de la secció electoral a què pertany 
la mesa.  

• (3) Acta de constitució de la mesa. 

• (4) Actes de sessió. 

• (5) Actes d’escrutini.  
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Acta de constitució de la mesa 

És un únic document tant per Congrés dels Diputats 
com pel Senat. 

La presidència ha d’emplenar l’acta de constitució de 
la mesa i l’ha de signar amb els vocals, així com 
segellar.  

Si algun dels membres de la mesa no es presenta a 
les 8.00 hores en el local electoral, ho farem constar 
en aquesta Acta.  

Com totes les Actes, és AUTOCOPIADORA, per tant, 
S’HA D’ESCRIURE FORT PERQUÈ QUEDIN TOTES 
LES CÒPIES MARCADES 
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Acta de constitució de la mesa 
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Acta de sessió i Acta d’escrutini 

• Acta de sessió i Acta d’escrutini 

Hi ha una acta de sessió i d’escrutini per a cada una 

de les eleccions (Congrés i Senat) que s’han de 

celebrar.  

Important tenir en compte que:  

- En el cas del Senat, s’haurà d’escriure el nom i 

cognoms de tots els/les senadors/es que hagin 

obtingut, com a mínim, un vot.  
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Acta de sessió i Acta d’escrutini 
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Acta d’escrutini 
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La llista numerada de votants 

La mesa ha d’anotar-hi el nom i cognoms de cada votant i ha 

d’indicar-hi en quin procés s’absté, si es dóna el cas 

(amb una X). 

Tenir en compte que: 

- On posa “EN LA VOTACIÓ” és el número 1, 2, 3, 4, 5 i 

successius, indicant el número total de persones que han 

anat a votar. Aquest número coincidirà amb el número de 

paperetes. Vigileu al canviar de pàgina. 

- On posa “EN EL CENS” indicar el número que figura a 

la llista del cens que se us haurà facilitat.   
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Llista numerada de votants 
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Interventors/es 

El vot dels/de les interventors/es s’ha de fer a la mesa en la 
qual estan acreditats sempre que aquesta mesa formi part de 
la circumscripció electoral en la qual els correspongui votar 
en tots els processos electorals convocats.  

Així, els/les interventors/es només podran votar a la 
mesa en la qual estan acreditats si estan inscrits en el 
cens electoral de qualsevol de les meses de la província 
de Barcelona.  

Les còpies de les credencials s’han d’incloure en el sobre 
núm. 1 que la mesa ha de preparar al final de la jornada. 

Els interventors/es s’han d’acreditar abans de les 8.30 hores. 
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Apoderats 

Els/les apoderats no s’han de confondre amb els/les interventors. 

Els/les apoderats: 

• No formen part de la mesa electoral. 

• Només poden votar en la mesa on figuren censats. 

• Poden accedir lliurement a tots els locals electorals. 

• De la mateixa manera que els interventors, únicament poden 

ostentar emblemes o adhesius amb el nom i les sigles del partit, 

als sols efectes d’identificació i no amb la finalitat de realitzar 

activitats de campanya electoral. La identificació ha de ser 

simple i discreta.  
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Desenvolupament de la jornada electoral 

Resum del desenvolupament  de la jornada electoral: 

• 8.00 hores. Trobada en el col·legi electoral corresponent. 

• 8.30 hores. CONFECCIÓ DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ 

DE LA MESA ELECTORAL. 

• 9.00 A 20.00 hores. VOTACIÓ. 

• 20 hores. TANCAMENT DE LA VOTACIÓ, ESCRUTINI, 

ANUNCI DELS RESULTATS DE LA VOTACIÓ I 

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL. 
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Desenvolupament de la votació 

1) Identificació dels votants 

Cada votant s’ha d’acostar a la mesa i ha de dir el nom i els 
cognoms a la presidència. 

Per acreditar-la, cada votant ha de presentar qualsevol dels 
següents documents: 

• DNI 

• Passaport (amb fotografia) 

• Carnet de conduir (amb fotografia) 

S’accepta que aquests documents estiguin caducats, però han 
de ser originals, no fotocòpies.  
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Desenvolupament de la votació 

2) Els vocals han de comprovar que el votant està inscrit en la 
llista dels cens electoral 

Si el votant no figura a la llista del cens electoral, no podrà votar a 
menys que presenti un certificat censal específic, expedit per la 
delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, que l’habiliti 
per fer efectiu el seu dret a vot en aquesta mesa. 

SUPER IMPORTANT: 

(1) NO DEIXAR QUE EL VOTANT POSI EL VOT A LA URNA 
ABANS QUE S’HAGI COMPROVAT QUE FIGURA A LA 
LLISTA DEL CENS ELECTORAL.  

(2) COMPROVAR QUE EL VOTANT NO POSI 2 SOBRES EN 
COMPTES D’UN.  
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Desenvolupament de la votació 

 

Si un/a votant no figura a la llista del cens electoral, s’ha de 

trucar al següent telèfon per tal d’indicar-li on vota: 

901.101.900 

A la majoria de col·legis electorals hi hauran els 

informadors municipals, que seran les persones que 

ajudaran als votants a saber en quin col·legi o mesa voten.  
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Desenvolupament de la votació 

VOT PER CORREU 

SI UNA PERSONA HA SOL·LICITAT VOTAR PER 

CORREU, NO POT VOTAR PRESENCIALMENT A 

LA MESA. 

Les persones que hagin sol·licitat emetre el vot per 

correu (hi ha una lletra C davant dels cognoms i 

el nom a la llista del cens) NO PODEN VOTAR 

PRESENCIALMENT a la mesa. 

24 



Desenvolupament de la votació 

3) Lliurament del sobre de votació tancat a la presidència 

de la mesa, devolució i introducció a l’urna corresponent.  

Un dels membres de la mesa ha de comprovar que la 

persona que vota només introdueix un sol sobre a la urna. 

No hi ha obligació de votar en totes les eleccions 

convocades. Es pot votar només en alguna.  

Els membres de la mesa heu de fer constar en la llista 

numerada de votants, marcant amb una X a la columna 

corresponent a l’elecció en la qual s’abstingui.   
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Desenvolupament de la votació 

4) Anotació en la llista numerada de votants, amb el nom 

i cognoms, i en l’ordre en què han emès el vot. 
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Desenvolupament de la votació 

• Quines tasques tenen assignats el/la president/a i els 

vocals? 

No hi ha pròpiament unes tasques assignades a uns/es i 

altres.  

És habitual que un dels vocals busca al/la votant a la llista 

del cens electoral i marca el nom amb un retolador 

fluorescent, el/la president s’encarrega de comprovar que 

el/la votant només porta un sol sobre i que el diposita a l’urna 

un cop comprovat que ha de votar en la seva mesa i l’altre 

vocal pot ser el que apunti al/la votant a la llista numerada de 

votants.   
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Desenvolupament de la votació 

• Què passa amb el dinar, wc, fumar..., etc.? 

És possible que els membres de les meses puguin anar a 

dinar a casa seva si ho desitgen (evidentment s’aconsella no 

absentar-se més d’una hora), sempre i quan el/la president i 

els dos vocals facin torns entre ells.  

SEMPRE HA D’ESTAR PRESENT UN MÍNIM DE DOS 

MEMBRES DE LA MESA.  

El mateix succeeix amb altres situacions, com serien WC o 

les persones fumadores. 
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Desenvolupament de la votació 

• Els membres de les meses tindran esmorzar i berenar 

gratuïts com habitualment s’ha fet a les Franqueses 

del Vallès? 

Sí, com en totes les anteriors jornades electorals, 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proveeix als 

membres de les meses d’un esmorzar (consistent en una 

beguda que pot ser cafè, infusió, suc, etc., i un entrepà) i un 

berenar (consistent en unes pastes variades i una beguda 

que pot ser cafè, infusió, suc, etc.). 

Els membres de les meses també tindran disponible 

ampolles d’aigua durant tota la jornada electoral.   
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Desenvolupament de la votació 

• Els membres de les meses, en cas que necessiteu 

justificant per presentar-lo al vostre centre de treball, 

qui us el dóna? 

Un cop la mesa electoral estigui constituïda amb els seus 3 

membres, les persones que necessitin justificant per 

presentar-lo al centre de treball o a qualsevol altre lloc, heu 

d’informar al/la representant de l’Administració i ell mateix us 

l’expedirà abans que comenci la votació.   
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Desenvolupament de la votació 

• Com es realitzarà el pagament de la dieta de 65 euros 
als membres de les meses? 

A diferència d’altres processos electorals, que s’entregaven 
les dietes en efectiu i en un sobre, es realitzarà el pagament 
a través de TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. 

El/la representant de l’Administració que estigui assignat a la 
vostra mesa us farà entrega, un cop constituïda la mesa, d’un 
formulari on heu d’assenyalar el compte bancari on voleu 
rebre la transferència bancària. 

La transferència bancària es realitzarà la setmana següent a 
la jornada electoral.  
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Tancament de la votació i escrutini 

1) Tancament de la votació 

La presidència ha d’anunciar en veu alta que acaba la 

votació.  

Si queden al local electoral o a l’accés al local persones que 

encara no han votat, la mesa les ha de deixar votar, i no ha 

de permetre que ho faci ningú més. 

Tot seguit, la presidència ha d’introduir dins l’urna 

corresponent els sobres que contenen les PAPERETES DE 

VOT ENVIADES PER CORREU.  
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Tancament de la votació i escrutini 

2) Vot per correu 

Un cop tancada la votació, s’ha de tramitar el vot per correu. 

Passos a seguir pel vot per correu: 

• Obrir d’un en un els sobres que contenen el vot per correu i 
comprovar que contenen el certificat d’inscripció en el cens 
i el sobre o sobres de votació. 

• Comprovar que la inscripció en el cens de la mesa. 

• Introduir el sobre de votació, SENSE OBRIR, a l’urna 
corresponent. 

• Anotar el votant en la llista numerada de votants.  
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Tancament de la votació i escrutini 

3) Vot de les persones que formen la mesa 

A continuació del vot per correu han de votar les persones 

que formen la mesa i els/les interventors/es que tinguin dret a 

votar.  

4) Signatura de la llista numerada de votants 

La presidència, els vocals i els/les interventors han de signar 

la llista numera de votants: 

- Al marge de cadascun dels fulls, i també 

- Immediatament davall el darrer nom inscrit. 
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Escrutini de vots 

Acabada la votació, s’han d’escrutar els vots, de manera 

immediata i sense interrupcions. 

L’escrutini és públic. 

Ordre de l’escrutini 

S’ha de guardar l’ordre següent: 

1r. ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS 

2n. ELECCIONS AL SENAT 
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Escrutini de vots 

Passos per fer l’escrutini de vots: 

a) Oberta l’urna, els membres de la mesa van extraient 

els sobres, els han d’obrir i han de llegir les paperetes en 

veu alta. Per facilitar l’escrutini, els poden anar agrupant 

en diferents piles.  

Teniu una plantilla auxiliar per facilitar l’escrutini de les 

paperetes del Senat. 

b) Els sobres oberts s’han de conservar per comprovar 

posteriorment que el nombre coincideix amb el de votants 

anotats en la llista numerada de votants. 
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Escrutini de vots 

c) La presidència ha de mostrar cada papereta, una 

vegada llegida, als vocals, als/les interventors/es i als/les 

apoderats/es. 

d) La mesa ha de comprovar que el nombre de sobres 

coincideix amb el de votants de la columna corresponent 

a la llista numerada de votants. 

e) La presidència de la mesa ha de demanar si hi ha cap 

protesta o reclamació per fer contra l’escrutini de l’elecció 

corresponent; si n’hi ha cap, la mesa ha de resoldre per 

majoria dels membres. 
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Vots en blanc 

Són vots en blanc: 

• Els sobres que no contenen cap papereta. 

• Les paperetes en què no s’ha marcat cap candidat/a en el 

cas de les eleccions al Senat. 

S’han de computar com a vàlids els vots emesos en 

paperetes que continguin una senyal, una creu o una 

aspa al costat d’algun dels candidats/es, en la mesura que 

no tinguin transcendència o entitat suficient per considerar 

que s’hagi alterat la configuració de la papereta.  
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Vots nuls 

Són vots nuls: 

• Els que s’emeten en sobres o paperetes diferents del model oficial. 

• Les paperetes sense sobre. 

• En el cas de les eleccions al Congrés, els sobres que contenen més d’una 
papereta de diferents candidatures (si contenen diverses paperetes de la mateixa 
candidatura, es compta com un sol vot vàlid). 

• Els que s’emeten en sobres alterats. 

• Les paperetes en què s’hagi modificat, afegit o ratllat el nom dels candidats/es. 

• Les paperetes en què s’hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, o s’hagi 
produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat. 

• En el cas de les eleccions al senat, les paperetes en què s’hagin marcat més de 3 
candidats.   
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Escrutini de vots 

f) Les paperetes són destruïdes per personal de 

l’Ajuntament de les Franqueses, finalitzat l’escrutini, 

excepte els VOTS NULS i els vots objecte d’alguna 

RECLAMACIÓ. 

Amb les paperetes que no es destrueixin, s’ha de fer el 

següent: 

- Cada membre de la mesa les ha de signar. 

- S’han d’adjuntar a la documentació electoral (sobre núm.1) 
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Emplenament de les 2 Actes d’escrutini 

1) Acta d’escrutini 

S’ha d’emplenar una acta per a cadascun dels processos 

que han tingut lloc (Congrés i Senat).  

Les actes s’han de signar per cadascun dels membres de la 

mesa i dels/de les interventors/es, i SEGELLAR. 

S’ha de col·locar l’original de l’Acta a l’entrada del local. 

Se n’ha de lliurar còpia a la persona designada representant 

de l’Administració i als representants de cada candidatura, 

que us la sol·licitin. 
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Emplenament de les 2 Actes de la sessió 

2) Acta de sessió 

S’ha d’emplenar una acta per a cadascun dels processos 

que han tingut lloc. 

Les actes s’han de signar per cadascun dels membres de la 

mesa i dels/de les interventors/es, i SEGELLAR. 

De les Actes de sessió se n’ha de lliurar còpia als 

representants de cada candidatura, que ho sol·licitin. 
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Els 3 sobres 

SOBRE NÚMERO 1 

- Acta de constitució de la mesa (recordeu que era única tant pel 
Congrés dels Diputats com pel Senat) 

- Original de l’Acta de sessió del Congrés i de l’Acta de sessió del Senat 

- Llista numerada de votants 

- Paperetes nul·les o que hagin estat objecte de reclamació 

- Llistes del cens electoral utilitzades 

- Còpies de les credencials dels/de les interventors/es 

- Sol·licitud de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi ha 
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Els 3 sobres 

• SOBRES NÚMERO 2 I NÚMERO 3 

Dins cada un dels sobres 2 i 3, s’hi ha d’incloure els 

documents següents: 

- Una còpia de l’Acta de constitució de la mesa 

- Una còpia de l’Acta de sessió 

 

Els sobres s’han de tancar i signar per tots els membres 

de la mesa. LES SIGNATURES HAN DE CREUAR LES 

SOLAPES.  
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Lliurament dels sobres 

• SOBRES NÚMERO 1 i 2 

S’han de lliurar els sobres 1 i 2 al Jutjat de Pau situat a la 

Crta. de Ribes, 2 (PLAÇA DE L’AJUNTAMENT). 

• SOBRE NÚMERO 3 

EL PERSONAL DE CORREUS NO ES DESPLAÇA FINS AL 

LOCAL ELECTORAL.  

El personal de Correus us esperarà junt amb el Jutjat de Pau, 

situat a la Crta. de Ribes, 2 (PLAÇA DE L’AJUNTAMENT). 
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Lliurament dels sobres 

- Tots els membres de la mesa han d’anar al Jutjat de Pau 
situat a la Crta. de Ribes, 2 (Plaça de l’Ajuntament)? 

És convenient que en un sol cotxe particular es desplacin la 
presidència i els vocals, doncs si falta alguna signatura en el sobre 
o les signatures no creuen les solapes, s’haurà de contactar amb 
el membre de la mesa que no hi sigui i tot s’allargarà més temps. 

- S’ha d’utilitzar el cotxe particular d’un dels membres de la 
mesa o les forces i cossos de seguretat poden efectuar el 
desplaçament? 

Les forces i cossos de seguretat poden facilitar el desplaçament, 
però pot ser que arribin una hora després acabat l’escrutini. Us 
recomanem que aneu amb el cotxe particular d’un dels membres 
de la mesa, per acabar abans la jornada electoral. 
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Lliurament dels sobres 

 

Una vegada lliurats els sobres 1 i 2  

al Jutge de Pau i el sobre 3 a la persona de Correus,  

acaben les funcions dels membres de la mesa 
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Eleccions generals 10N 
 

¡Gràcies a tots/es  

per la vostra assistència! 
 

Per qualsevol dubte o aclariment  

podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: 

secretaria@lesfranqueses.cat 

O bé trucar-nos al telèfon següent: 

93.846.71.79 
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