Passanant, 10 de juny de 2015.
Sessió extraordinària
Número 03/2015

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i
amb l’assistència de:
Joan Fabregat i Benach.
Joaquim Torres i Martí.
M. Teresa Jové i Meda.
S’excusa la presencia per motius personals de la regidora Mireria Roset i Chaler.
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 3
DE MARÇ DE 2015, I L’EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 D’ABRIL DE 2015.
Declarada oberta la sessió per l’Alcaldessa, 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 3 de març, i
l’acta de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2015, les quals han estat enviades junt amb la
convocatòria de la sessió.
Per unanimitat dels membres de la corporació s’aproven les dues.
Tot seguit la Sra. Alcaldessa 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.
Menció especial pels dos regisdors que avui finalitzen el seu mandat, en Joaquim i la Teresa,
han estat grans companys de viatge que han aportat molt a la millora del nostre ajuntament i el
nostre municipi. Moltes gràcies.
Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 12.06 hores.

