ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 3/2015 DE DATA 10 DE JUNY DE 2015.
ACTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 10 DE JUNY DE 2015.

PER

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21,30
hores del dia 10 de juny de 2015, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte els
Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa
MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M. ANTONIETA PONS
TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària.
Assisteixen els SRS. REGIDORS: JOSEP TORRA BORDA del grup CiU, M. ROSA
BONET RUCHE de CiU, GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU, ARNAU GALITÓ
TRILLA de CiU, VICENT TRILLA BUDRIA de Esquerra AM i ESTER SERRET
AMBOU de ESQUERRA-AM.
NO ASSISTEIXEN els regidors Srs. CONSTANTÍ PIQUÉ SOL de P.P. i M. TERESA
PONS MINGUELL de (P.P).
Únic punt de l'ordre del dia.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior de data 29 d’abril de
2015, a tots els Srs. Regidors, donada la paraula als Srs. Regidors, l’ACTA és aprovada
per unanimitat.
Acaba l’objecte de la sessió, per part de l’Alcaldia es fa un emotiu agraïment a tots els
Srs. Regidors de l'Equip de Govern i també en especial als Regidors Sr. Vicent Trilla i
Ester Serret, sempre presents en les Juntes de Govern, amb una gestió de consens i
positiva que sembla clar que repercuteix favorablement en el mateix poble.
Així mateix es despedeix als Srs. Regidors de l'equip de govern que avui es despedeixen
Sr. Josep Torra i Sra. Rosa Bonet, agraint el seu treball i desitjant-los bons auguris pel
futur.
Seguidament es dóna la paraula als Srs. Regidors,
Parla el Sr. Vicent Trilla Budria, en primer lloc felicitar a l'Alcaldia pel resultat de les
eleccions, als votants d'ERC en les passades eleccions, desitjar sort i encert per a la nova
legislatura, agraïment per la col·laboració tan dels mateixos Regidors, com del personal
administratiu i de serveis de l'Ajuntament.
Pel Sr. Josep Torra Borda, es fa ressenya dels 12 anys que porta a l'Ajuntament, des de
govern de la primera legislatura en coalició i col·laboració sempre amb esperit de treball,
en els primers temps de més facilitat de rebre subvencions i ara que han canviat els temps
amb menys. Animar a que la gent participi en la vida política local i que si hi ha hagut
errors així com encerts, es disculpin i/o es felicitin perquè sempre han estat amb ànim de
treball per al poble. Fa un agraïment al personal de serveis amb qui més ha treballat i la
resta i demés membres de la Corporació.
Per la Sra. Rosa Bonet Ruche, agraïment a tots per aquesta nova experiència, no ha estat
per intenció política sinó de treball pel poble, amb una relació immillorable i que queda a
disposició d'ajudar sempre que calgui. Desitjar el millor per a la nova Corporació.
Seguidament per l’Alcaldia es diuen unes paraules de comiat i dóna una placa als
Regidors Srs. Josep Borda i Rosa Ruche. Es desitja el millor per al nou Consistori.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,30 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.

