
ACTA DE LA SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA   
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 12 DE JUNY DE 2019 
 

   
Membres assistents: 
 
Maria Ramón Salas 
Pere Palou Mas 
Dolors Nadal Llinás 
Severiano Quevedo Mora 
Pedro Anguera Villalonga 
Marta López Cortés 
Francisca Torres de la Fuente 
Alberto Salido Malberti 
Antonio Bordoy Fernández 
 
Membres que excusen la seva assistència:  
 
Severiano Quevedo Mora 
Vicenç Vidal Matas 
 
 
 A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les devuit hores i 
trenta minuts del dia 12 de juny de 2019, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en 
primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència de la Sra. batlessa, Maria 
Ramon Salas, i amb l’assistència dels senyors regidors que es relacionen a l’encapçalament, 
amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretari la Sra. Francisca Maimó 
Molina. 
 
 
ACTES ANTERIORS.- La Presidenta pregunta si qualque membre de la Corporació ha de fer 
qualque observació a l’acta de la sessió extraordinària de 30 d’abril de 2019 i a la de la sessió 
ordinària de dia 2 de maig de 2019. 
 
 Sotmès a votació foren aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
 
 Un  cop examinats els punts assenyalats a l’ordre del dia, essent les devuit hores i 
trenta nou minuts, la batlessa aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, jo la 
Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-plau estenc la present Acta al lloc i la data 
assenyalats a l’encapçalament. 
 
 Esporles, 12 de juny de 2019 
 
La secretària       Vist i plau 
          La batlessa  
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