ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 6/12/2011

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 9/2011
Caràcter: extraordinari urgent
Data: 6 de desembre de 2011
Horari: de 13:00 a 13:30 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

Regidors electes per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidors electes per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
d’acord amb el que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el sr. Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Sr. alcalde explica que la urgència de la convocatòria d’aquest Ple
extraordinari ve motivada per la sobtada mort de l’Il.lustríssim senyor Isidre
Forga i Rufiandis que va ser alcalde de Fontanals de Cerdanya durant trentados anys, esdevinguda ahir dilluns 5 de desembre de 2011.
Per unanimitat dels 7 regidors que formen part del Consistori, queda
RATIFICADA LA URGÈNCIA de la convocatòria d’aquesta sessió plenària.
2. DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL PER LA MORT DE L’IL.LUSTRÍSSIM
SENYOR ISIDRE FORGA I RUFIANDIS
El senyor Alcalde dóna la benvinguda als assistents i explica que aquest Ple
extraordinari s’ha convocat de manera urgent i en una hora que no és l’habitual
per fer una declaració de condol, alhora que de reconeixement, per la defunció
de l’Isidre Forga, alcalde de Fontanals de Cerdanya durant trenta-dos anys.
Seguidament, a instàncies del Senyor alcalde, el Secretari llegeix el text que
han redactat conjuntament els tres grups municipals que diu així:
Ahir dia 5 de desembre de 2011 ens va deixar l’Isidre Forga. Amb aquest Ple
extraordinari el Consistori vol deixar constància del profund reconeixement a la
seva persona i a la seva tasca, i vol transmetre un sentit condol a la família i
amics.
Fins el passat mes de juny l’Isidre ha estat l’únic Alcalde que el municipi havia
conegut des de la restauració de la democràcia. Des de les primeres eleccions
democràtiques celebrades l’any 1979 fins aquest any en què va decidir no
presentar-se l’Isidre va anar renovant la confiança dels veïns de Fontanals de
Cerdanya.
Durant tot aquest temps, l’Isidre es va dedicar amb cos i ànima i de forma
altruïsta al municipi i a la millora de la qualitat de vida dels seus veïns. Per això,
en agraïment a tot el que l’Isidre va fer i en nom del municipi de Fontanals de
Cerdanya, el passat dia 17 de setembre l’Ajuntament va lliurar-li la medalla i la
vara de comandament honorífics del municipi en prova de reconeixement a la
seva persona.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
1. Decretar dos dies de dol oficial per la mort de l’Il.lustríssim senyor Isidre
Forga i Rufiandis i fer onejar la senyera a mig pal.
2. Posar-nos a disposició de la família per a la realització dels actes de comiat
que vulgui realitzar al municipi.

3. L’Ajuntament es compromet a recordar la seva figura i a reconèixer la
seva tasca en homenatges posteriors.
Llegida la declaració, a instàncies del Sr. Alcalde, tots els assistents fant un
minut de silenci en senyal de respecte i reconeixement.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

