ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

14 de juny de 2007
de 1200 h a 1210 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/07-9
G-17/07

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Manrique Gervilla
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r Tinent d'alcalde
secretari

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, d 11 de maig de 2007, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

Finalització
A continuació l Alcalde expressa l agraïment per la tasca realitzada pels regidors, i tinents
d Alcalde, que han format la Junta de Govern durant el mandat que finalitza, i molt
especialment als regidors que no seguiran formant part de la Corporació, senyors Àngel Guiu
Abella i Josep Manrique Gervilla. També desitja que els membres que formin la propera Junta
de Govern facin també una feina fructífera per al municipi.
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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