ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

10 de juny de 2015
de 09 00 h a 09 20h
sala de plens de l’Ajuntament de Sort
extraordinari de comiat
G-17/15
Ple 15/xx

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Carles Vives Agurruza

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

secretari

Excusa l’absència
Sr. Flòrido Dolcet Esteve
No assisteix
Sr. Miquel Tuneu García
El senyor 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 21 de maig de 2015, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.
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Comiat
L’alcalde pren la paraula per acomiadar als regidors que no seguiran al Consistori, als qui
agraeix la seva dedicació, al govern o a l’oposició, i la seva participació en les decisions de
l’Ajuntament, dedicació que té un cost de temps, laboral i familiar que de vegades no és
reconeguda. Indica que han estat uns anys complicats, per les dificultats econòmiques generals, i
finalment pels resultats electorals, i desitja que allí on siguin, al seu lloc de treball o a l’àmbit
familiar, donin suport al que es fa a la vila i al municipi en benefici general.
La senyora Ricart manifesta que per a ella han estat uns anys difícils, però que està satisfeta tant
de tot el que s’ha pogut tirar endavant com d’allò que ha estat rebutjat per la majoria. Expressa la
seva queixa per la manca d’informació de qualitat, i espera que la col·laboració millori en la
nova etapa. L’alcalde respon que, en relació a la manca d’informació, sempre que s’ha demanat
s’ha donat la informació disponible.
El senyor Tomàs s’acomiada dels seus companys, tot desitjant que els nous electes tirin endavant
el govern del municipi.
La senyora Anglada valora molt positivament l’experiència que ha suposat formar part de la
Corporació municipal de Sort, indicant que se n’aprèn molt, i proposa que els nous regidors
posin tot el seu esforç per tot el que sigui beneficiós per al municipi.
L’alcalde s’afegeix al desig de la senyora Anglada de que la nova correlació de forces al
Consistori sigui capaç de tirar endavant.

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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