ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

14 de juny de 2007
de 1400 h a 1415h
sala de plens de l Ajuntament de Sort
extraordinari de comiat
G-16/07
Ple 07/3

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Eva Lluvich Sagarra
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sra. Núria Comes Pon
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r Tinent d Alcalde
regidor
regidora
regidor
regidora
secretari

No assisteix
Sr. Josep Cases Calvet

regidor

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 10 de juny de 2007, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

Comiat
El senyor Díaz indica que no cal reiterar les seves manifestacions del darrer Ple, que consten
recollides a l acta; diu que ell ha treballat tot el que ha pogut per Sort i no per interessos
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personals, com alguna vegada es pot haver dit; i fa veure que durant el proper mandat caldrà
adaptar la taula de la sala de plens per encabir 11 regidors en lloc dels 9 actuals.
A continuació l Alcalde indica que durant el mandat que s iniciarà dels 9 regidors actuals
únicament seguiran 2 en el càrrec; també diu que amb els regidors que no renoven es produirà un
allunyament dels assumptes que s han debatut durant el mandat, però considera que cal mantenir
les amistats i que les discrepàncies no els han d allunyar com a persones.
La senyora Comes manifesta que la seva ha estat una presència a la Corporació durant vuit anys,
dos mandants, dels quals el primer va ser molt dur i el segon ha anat com a anat, sentint-se
bastant inútil asseguda allí; valora la feina que ha fet per Sort i demana consideració a la tasca
dels regidors de l oposició; que el que més motiva no són els colors polítics sinó Sort; que la gent
de fora no ha de venir a ensenyar-nos com hem de viure, en referència a l estructura dels partits
polítics als que els regidors pertanyen; i finalitza demanant a l Alcalde més obertura.
L alcalde finalitza manifestant que està d acord amb el que demana la senyora Comes i que
espera que segueixin tots en contacte.

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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