ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

9 de juny de 2007
de 1400 h a 1415h
sala de plens de l Ajuntament de Sort
extraordinari de comiat
G-14/11
Ple 11/2

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d'alcalde
2n tinent d Alcalde
3a tinent d'alcalde

secretari

Excusen l absència
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. José Luis Meneses González
No assisteixen
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Lluís Juangran Canut
El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l acta de la sessió anterior, de 12 de maig de 2011, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.
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Comiat
L Alcalde fa unes paraules de comiat als regidors que com ell abandonaran el Consistori, i
desitja a la nova Corporació una feina ben profitosa i plena d èxits en benefici de la població del
municipi, manifestant que ha estat un orgull haver ostentat el càrrec d alcalde durant els darrers
vint anys, i que seguiran en contacte, treballant també per Sort i pel Pallars Sobirà des de les
seves noves responsabilitats al Parlament i al Parc Natural de l Alt Pirineu.

Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta
acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.

Vist i plau
L Alcalde
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