Passanant, 8 de juny de 2011.
Sessió Extraordinària
Número 5/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb
l’assistència de:
- Josep Maria Miró i Amenós.
- Josep Espinach i Briansó.
- Francesc Miró i Miró.
Excusa la seva assistència per motius personals el regidor Josep Maria Prats i Domènech.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 12’00 hores.
Punt únic.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1
DE MARÇ DE 2011, I LES EXTRAORDINÀRIES DE DATA 26 D’ABRIL I 20 DE MAIG DE
2011.
Declarada oberta la sessió per l’Alcalde, es passa a tractar l'únic punt de l'ordre del dia objecte
d'aquesta sessió, sotmetent-se a votació l’acta de la sessió ordinària de data 1 de març, i les
actes de les sessions extraordinàries de 26 d’abril i 20 de maig de 2011, l'esborrany de les
quals, hi ha petició de l’Alcaldia, han estat llegides pel secretari de la Corporació i que resulta
s’aproven totes elles per unanimitat dels assistents.
Tot seguit, el Sr. Alcalde expressa el seu agraïment a tots els membres de la Corporació per la
dedicació que han tingut durant la legislatura municipal que avui conclou, envers les tasques de
govern del Municipi. Manifesta el seu desig que tots els membres de la corporació continuïnt
treballant com han fet fins el dia d’avui, pel bé del municipi de Passanant i Belltall, i així
col·laborar ha aconseguir els objectius d’una millora substancial del nivell de vida dels nostres
conciutadans. Ha estat un plaer haver estat tants anys companys de viatge i haver pogut dur a
terme tantes millores pel nostre municipi.
D’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 12’10 hores.

