
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Ple de finalització de mandat
PleÒrgan: 

OrdinàriaCaràcter: 
Francesc Xavier Moliné RoviraPresident/a: 

Josep Maria Piñol JuradoSecretari/ària: 
12 de juny de 2019Dia: 

19:30Hora d'inici: 
19:50Hora de finalització: 

Sala de PlensLloc: 

Assistents:

Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sra. Eva Vallespí Suñé (ERC - AM)
Sr. Ferran Bladé Pujol (PDeCAT)
Sra. Montserrat Pedret Risco (PDeCAT)
Sr. Ivan Vilanova Arrufat (PDeCAT)
Sr Marc Fontanet Giné (PDeCAT)
Sr. Jordi López Leor (PSC - PM)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - PM)

Inicia la sessió a les 19:30 hores

ACORDS

 Secretaria

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 22/05/2019.1. 

APROVADA L'ACTA PER UNANIMITAT

Abans de la finalització de la sessió intervé el Sr. Alcalde i diu que en els quatre anys de
legislatura, i a pesar de les discrepàncies polítiques, hi ha hagut bon ambient, un to
coloquial del qual ens hem de sentir satisfets. I finalment diu que reitera les gràcies a la
companya regidora Sra. Eva Vallespí Suñé que deixa el càrrec de regidora.
 
La Sra. Montse Pedret diu que ha estat 8 anys a l'Ajuntament (2 legislatures) i que això li ha
donat molta perspectiva del món municipal.
 
Diu que vol agraïr als companys regidors de partit Ferran, Ivan, Toni, Cristina, Joan
Crespillo i especialment a la Tere Tonda el temps compartit i la feina feta, així com agraïr
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als treballadors municipals que van fer més fàcil la feina (una feina que moltes vegades no
es veu).
 
Agraïr també al regidor Marc el temps compartit i als regidors en general per haver fet més
divertits els plens.
 
Finalment diu que vol recordar a tots els regidors (als que entren i als que continuen) que
ser regidor és ser representant del poble i que això és el que ens ha de mantenir ferms i
encoratjats per treballar. I diu " ".Tots hauríem d'estar agraïts
 
El Sr. Alcalde conclou la sessió desitjant lo millor als regidors sortints.
 
Finalitza la sessió a les 19:50 hores
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