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AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

ASSISTENTS

PRESIDENT
Sílvia Farrero Tahull

REGIDORS
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Jordi Moliné Góniz
Josep Brugarola Arall
Ma Dolores Juncal Santos
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Teruel Girol

A Creixell, a dos quarts de nou de la nit
del dia trenta d'abril de dos mil dinou, es
reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple de la Corporació per tal
de cetebrar SesslÓ ExTRAoRDINARn
en 1a convocatória amb I'assisténcia dels
Srs. regidors expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretari de la Corporació.

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adoPten els
següents

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCN
Jordi Llopart i Senent
Pilar Romero Gracia

SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat

ACORDS

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORUNARN ANTERIOR DE DATA 21

DE MARg DE 2019.

Feta avinent pel sr. secretari I'acta de la sessió plenária celebrada el dia 1 d'abril de
2019.

Es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels nou membres assistents dels onze
que elformen.

2.. ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 26 DE MAIG DE
2019.

A fi de donar compliment amb alló que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei

Orgánica 5/1985, del régim electoral general, una vegada completes totes les
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la

mesa electoral que es constituirá el dia 26 de maig de 2019, per tal de celebrar les
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eleccions locals convocades mitjangant el Reial decret 2Ogl2O19, d'1 d'abril i les
eleccions de Diputats al Parlament Europeu convocades pel Reial decret 2Ogl2O19, d'1
d'abril.

De conformitat amb l'article 26 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del régim
electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar al presidents i vocals,
titulars i suplents de lalles mesa/es electoral/s del municipi, per la qual cosa s'utilitza el
programa informátic de la Diputació de Tarragona que selecciona de forma aleatória
entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa. D'acord
amb l'article 25.2 LOREG, en el suposit de concurréncia d'eleccions, la mesa electoral
será comuna per a totes elles.

Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:

Primer.- Designar membres iituiars i supienis cje iaries mesaies eiecioraiis ciei municipi
a les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a
I'expedient.

t..l

Segon.- Notificar, en ef termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual
s'acompanyará un manual d'instruccions sobre els seves funcions.

Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de lalles mesa/es electoral/
s a la Junta Electoral deZona.

Quart.- En el cas que fos necessari obtenir més components per a les Meses electorals
s'autoritza que es faci més sorteig amb el sr. alcalde, el sr. secretari i els membres del
consistori que ho desitgin.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la pres idéncia s'aixeca la sessió
a tres quarts i cinc minuts de les nou de la nit de la tarda,
acta de qué certifico.

la qual s'estén aguesta

La presidenta, El secretari,

Sílvia Farrero Tahull J Ma. Piqué iCugat.


