AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 4/2015
Caràcter: Extraordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 10 de juny de 2015
Objecte: Realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, senyor ____________________
Horari: Inici: A les nou del vespre (21.00 h)
Acabament: Passen vuit minuts de les nou del vespre ( 21.08 h)
Assistents:
____________________________
Excusen assistència:
________________________
Secretari:
Senyor J_______________________
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors 26/3/2015 i 27/4/2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde, senyor ____________________ prèvia comprovació pel secretari de
l’existència de quòrum suficient, obre la sessió i es passa a tractar els següents punts
de l’ordre del dia:
1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
26/3/2015 i 27/4/2015
Oberta la sessió pel senyor alcalde, demana si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a les minutes de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el passat dia 26 de març de 2015 i 27 d’abril de 2015.

VOTACIÓ:
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Sotmeses les actes a votació ordinària són aprovades per unanimitat dels assistents.
El senyor alcalde s’acomiada fent un reconeixement a la tasca, esforç i dedicació, de
tots els regidors i regidores que ha tingut l’Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau
del senyor alcalde, en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya
número
i correlativament fins el
.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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