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

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

12 de juny de 2011
de 13 30 h a 13 40 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari de constitució
CG/11-6
G-16/11

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a tinent d'alcalde
3a 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 Constitució de la Junta de Govern

Amb el següent desenvolupament:

01 Constitució de la Junta de Govern
El secretari dóna compte dels Decrets dictats per l alcalde l 11 de juny de 2011, un pel qual es
nomenen els regidors que han de formar la Junta de Govern de l Ajuntament de Sort, els senyors
Faurat, Gallardo i Anglada, i l altre pel qual es designa el dia 12 de juny de 2011 per a la
constitució de la dita Junta.
Atès que compareixen en aquest acte els expressats regidors, per la qual cosa es pot procedir a
constituir la Junta de Govern.
L alcalde declara constituïda Junta de Govern de l Ajuntament de Sort.

Finalització
L alcalde exposa les directrius que guiaran el funcionament de la Comissió, que espera sigui tan
fructífera com el mandat anterior, si no més, esperant poder contribuir amb la seva activitat a la
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superació de l actual situació de crisis.
A continuació, i d acord amb el que es disposa al Decret de l Alcaldia pel qual es determina el
règim de sessions de la Junta de Govern, convoca la propera sessió per a dijous, 24 de juny de
2011, amb caràcter extraordinari per causa de la festivitat de Sant Joan del 24.

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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