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Ajuntament de GANDESA
Acta U2021

ACTA DE SESS¡Ó PÚEL¡CA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE
GANDESA:

A Gandesa, sent el dia 5 de febrer de 2021, a les 13:25 h es reuneixen a la
Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres de la Corporació
Municipal que es relacionen a continuació, convocats préviament pel Sr.
Alcalde acctal., amb la finalitat de celebrar sessió plenária pública per atendre
el requeriment de la Junta Electoral de Zona de data 410212021 i fer un nou
sorteig per nomenar les persones que han d'ocupar els llocs que han restat
vacants perqué les designades inicialment pel Ple en sessió de data
2010112021 s'han excusat legalment i les excuses han estat acceptades per la
Junta Electoral de Zona.

-Presidenta: Sra. Raquel Estrada Juancomartí, 1a Tinent d'Alcalde, la qual
actua en qualitat d'Alcaldessa accidental per abséncia justificada del Sr.
Alcalde-President, Carles Luz Muñoz.
Regidors:

-Sr. Pedro Jaime Royo Pedrola
-Sra. Assumpció Colom Mestre
-Sr. Joan Aubanell Sabaté
-Sr. Carlos Ruiz Félez

Secretária: Sra. Yolanda Sas Laudo.
Han excusat la seva assisfdncia a /a

sessó,

els Regidors Municipals:

-Sr. Joan Manel Martínez Amposta
-Sr. José Antonio lsern Delgado
-Sra. Sandra Mañá Hostau
-Sr. Joan Pallés Solé
-Sra. Estela del Rosario Calaf

La Sra. Alcaldessa

acctal
disposa I'inici de la sessió.

Exposa

comprova I'existéncia del quórum necessari

i

la Sra. Alcaldessa acctal. que I'objecte de la sessió és donar

compliment al que estableix la Junta Electoral de Zona de Tortosa en la seva
comunicació de data 0410212021 sobre la necessitat de fer un nou sorteig per
cobrir les vacants de les Meses Electorals que hauran d'actuar en els próxims
comicis del dia 1410212021.
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Un cop efectuat el sorteig públic entre els electors que compleixen els requisits
establerts per la llei, el resultat és el següent:

-Districte 02, Secció 001, Mesa A:
SUPLENTS A COBRIR PER VAGANTS:
Cárrec
2n suplent President

I r. coqnom
Jardí

2n cognom
Tomás

Nom
Antoni

RESERVES;
1. Joan Clua Viña

2. Sílvia Guiu García

A la vista del sorteig realitzat, I'Ajuntament Ple acorda per unanimitat:
PRIMER: Notificar la designació, nomenament i citació als membres de les
Meses Electorals, prévia signatura de les notificacions per part de la
Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Tortosa.
SEGON: Donar-ne compte a la Junta Electoral de Zona de Tortosa i al Jutjat de
Primera lnstáncia lnstrucció de Gandesa, respectivament, per al seu
coneixement i als efectes escaients.

i

Finalitzada la comesa, la Sra. Alcaldessa acctal. va donar per acabada la
sessió a les 13:35 h en el lloc i data al comengament assenyalats.
De tot el qual, en dono fe.

Gandesa, a cinc de febrer de dos mil vint-i-ú
Vist i plau,
L'ALCALDESSA ACCTAL.,

LA SECRETARA,

-.1,' \
Juancomartí

Y. Sas Laudo.
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