SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO DÍA 2 DE
FEBREIRO DE 2009

No salón de sesións da casa do Concello de Cambre, ás trece horas e trinta minutos do día
dous de febreiro de dous mil nove, baixo a presidencia do señor alcalde don Antonio Varela
Saavedra, reúnese en sesión extraordinaria, en primeira convocatoria, a corporación
municipal en Pleno.
Asisten os señores concelleiros don Francisco Javier Varela Tejedor, don Jaime Manuel
López Lisnier, dona Erundina Prado Arcay, dona Carmen Tato Lago, don José Venancio
Salcines Cristal e dona María Beatriz Ramos Padín, do PSdeG-PSOE; don José Antonio
Baamonde López, don Nicolás José Cubeiro Martínez, dona María Jesús González Roel,
dona María Jesús Vieites Mariñas, don Santiago Manuel Ríos Rama e dona Goretti Pérez
Eléxpuru, do PP; don Henrique Xabier Iglesias Oviedo, dona Gumersinda Becerra Montes,
don Antón Otero Domínguez e dona Laura Fernández Martínez, do BNG; don Luis Miguel
Taibo Casás e don Juan Antonio Fernández López, de EU-IU; e don Manuel Marante
Gómez, do PG (GM).
Non asiste, con escusa, don Felipe Andreu Barallobre, do PP.
Asiste dona Mª Irache Enríquez Albaina, interventora, e dona Mª Luisa de la Red Ampudia
como secretaria da corporación.
Aberto o acto pola presidencia, tratouse o único asunto incluído na orde do día da
convocatoria.
Sorteo para nomear os membros das mesas electorais nas vindeiras eleccións, segundo
convocatoria efectuada por Decreto 1/2009, do 5 de xaneiro, de disolución do
Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións
De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de
réxime electoral xeral, efectuose o sorteo público dos membros das mesas electorais e
suplentes de entre a totalidade de persoas censadas nas seccións e cos requisitos
establecidos no parágrafo segundo do citado artigo.
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O sorteo público realizouse mediante sistema informático, co fin de garantizar a súa
transparencia e aleatoriedade, e para tal fin dona Goretti Pérez Eléxpuru, concelleira do PP,
elixiu ao chou a letra “g” a partir da cal se asignou un número correlativo a cada candidato.
Unha vez realizado o sorteo, cubríronse os impresos modelo EPG.5.3, nos que constan os
nomes, apelidos, DNI e cargo na mesa dos electores designados, e pola secretaria da
corporación deuse lectura das persoas elixidas en cada mesa electoral.
E non habendo máis asuntos que tratar, o señor presidente levantou a sesión cando son as
catorce horas, do que eu, secretaria, certifico.
O presidente

A secretaria

Antonio Varela Saavedra

Mª Luisa de la Red Ampudia
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