
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
12/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BONILLA MARTI, JORDI
CID GARCIA, ROSA
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DIEZ, JOSE LUIS

Excusen la seva assistència:
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORCADELL TORRES, JAUME 
LLEIXA VERO, RICARD
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE

Tortosa, sent les catorze hores i  quinze minuts del 
dia  vint   de  maig  del  dos  mil  onze, prèvia 
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió  extraordinària i  urgent  sota  el 
següent 

Motiu de la urgència:  Necessitat de designar a la major brevetat, nous membres de meses electorals 
per a les Eleccions Locals del proper dia 22 de maig, per excusa de persones designades o per no 
poder complimentar-se les citacions a alguns dels designats en el sorteig celebrat en la sessió plenària  
del dia 26 d'abril de 2011

ORDRE DEL DIA

PRESIDENCIA

1r. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

SECRETARIA

2n. Sorteig per a elegir nous membres de les meses electorals que a continuació es relacionen: 

Districte 3, Secció 1, Mesa B BIBLIOTECA MUNICIPAL

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:
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PRESIDÈNCIA

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÁCTER URGENT DE LA SESSIÓ

Per la Presidència es sotmet a votació la urgència de la sessió, que és aprovada per unanimitat de tots els 
seus membres.

SECRETARIA 

2. SORTEIG PER A ELEGIR NOUS MEMEBRES DE LES MESES ELECTORALS.

Per la Presidència s’exposa al Consistori, que de conformitat amb l’interessat per la Junta Electoral de zona  
de Tortosa, es va a procedir a elegir nous membres que han de desenvolupar els següents càrrecs en la  
mesa electoral B del Districte 3, Secció 1ª, en les eleccions del proper dia 22 de maig, al no haver sigut  
possible practicar la notificació als elegits en el sorteig de la sessió celebrada el dia 26 d'abril de 2011

Districte 3, Secció 1, Mesa B BIBLIOTECA MUNICIPAL

• Segon suplent de President
• Segon suplent de primer vocal
• Segon vocal titular
• Primer suplent de segon vocal
• Segon suplent de segon vocal

Efectuat  el  sorteig  es  procedeix  a  notificar  a  la  major  brevetat  el  seu  nomenament  a  les  persones 
designades.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les catorze hores i vint-i-cinc  
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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