
ACTA DEL PLENARI EXTRAORDINARI DEL 17 D’ABRIL 2019

Quan son les 13:30  hores del 17 d’abril del 2019, es reuneix a la Casa de la Vila per dur a terme 
la sessió del plenari extraordinàri sota la presidència de la Batlessa amb funcions la Sra. Catalina 
Moragues Calafell i hi assisteixen els següents regidors:

El Sr. Mateo Vallori Mas, la Sra. Teresa Vidal Palmer, el Sr. Giuseppe Sturniolo.

Es troba present la Secretària de la Corporació, la Sra. Eugenia Torrens Cañellas que dóna fe de  
l'acte.

 Sense més preàmbuls, la Presidenta declara oberta la sessió i passen a tractar-se els assumptes  
següents seguint l'ordre del dia establert.

1. Rectificació del caràcter del plenari.
Com és preceptiu en la sessions convocades amb caràcter extraordinari i urgent, correspon, com a 
primer punt de l'ordre del dia, la ratificació del caràcter donat a la sessió. La Sra. Batlessa amb 
funcions sol·licita als Srs. Regidors la ratificació del caràcter extraordinari i urgent. 

Oberta la votació, per unanimitat s’aprova la ratificació de la sessió.

2. Designació, mitjançant sorteig dels membres suplents que han de formar 
part de la mesa electoral, per les eleccions del proper 28 d’abril del 2019

El Ple d'aquesta Corporació,

ACORDA per unanimitat dels presents:

PRIMER.- Procedir  a realitzar  el  sorteig públic amb l'objecte de designar als  suplements del  
Presidents i Vocals de cada Taula Electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres 
de la Taula.

SEGON.  Efectuat  el  sorteig  queden  designats  els  següents  membres  suplents  de  les  Taules 
Electorals:

DISTRICTE 1 SECCIÓ 001 TAULA U

TITULARS
- President: DNI 43089125M
- Vocal 1º   DNI 43004615C
-Vocal 2º:   DNI 43183564Y

SUPLENTS

- De President 1r: DNI 3838322E
- De President 2n: DNI 43177392K
- De Vocal 1º 1r: DNI 76858272T
- De Vocal 1º 2n: DNI 43005134X
- De Vocal 2º: DNI 42999444R
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- De Vocal 2º: DNI 42987593H

TERCER.- Comunicar el present Acord a la Junta Electoral de Zona

No havent més temes a tractar, quan són les 11:44 hores la Sra. Batlessa en funcions aixeca la 
sessió, de la que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretaria don fe amb el vist i plau de 
la Sra. Batlessa. 

Signat electrònicament.

C/ Sa Síquia, 4 - 07192 Estellencs - Telèfon: 971 618 521 - Fax: 971 618 670
E-mail: ajuntament@ajestellencs.net / Web: www.ajestellencs.net


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Estellencs
	2019-04-29T12:56:43+0200
	Estellencs
	MORAGUES CALAFELL, CATALINA (FIRMA)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Estellencs
	2019-04-29T12:59:05+0200
	Estellencs
	TORRENS CAÑELLAS, EUGENIA MARIA (FIRMA)
	Ho accepto




