AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
(BALEARS)

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT
PLE CELEBRADA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2019.
ACTA 05/19.

A Montuïri, essent dia 30 d’abril de 2019, essent les 13:30 hores, es reuneix a la
Casa de la Vila l’Ajuntament ple, en primera convocatòria, a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària, sota la presidència del Sr. Batle D. Joan Verger Rosiñol, assistit pels Srs.
regidors, María Teresa Martinez Marcus i Octavi Rechach Bauzà pel grup municipal
MES PER MONTUIRI; Joan A. Ramonell Miralles, pel grup municipal P.P, Guillem
Mas Miralles pel grup municipal del PSIB-PSOE.
Excusa la seva absència : Biel Pocoví Ferrando, María Francisca Pocoví Melia
pel grup Mes per Montuïri, Jaume Bauçà Mayol, María Elena Jaume Sastre, Catalina
María Ribas Nicolau i Gabriel Nicolau Sastre pel grup municipal P.P
Actua de Secretari el que ho es de la Corporació, Sr. José Ramón Sicre Vidal.
Declarat l’acte obert pel Sr. Batle i comprovat pel Secretari el quòrum
d’assistència necessària perquè pugui ser iniciada, es passa a debatre el primer punt de
l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.Conformement amb el disposat a l’article 91 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), el Sr. Batle inicia la sessió
demanant si qualque membre dels assistents ha de fer cap observació a l’acta de la
sessió anterior de març, aprovant-se per unanimitat.
2.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS .En aquest punt el plenari es trasllada a les oficines municipals als efectes de
procedir al sorteig amb medis informàtics dels membres de les meses electorals per les
eleccions locals i europees del pròxim 28 de maig.
A continuació es produeix al sorteig amb medis informàtics, quedant les meses
constituïdes en la forma següent :
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I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14:06 hores del dia
abans assenyalat, de lo que jo com a Secretari estenc la present acta i don fe.
EL BATLE-PRESIDENT,

Joan Verger Rosiñol

EL SECRETÀRI-INTERVENTOR

José Ramón Sicre Vidal

