ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA CELEBRADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT EN DATA 20 DE MAIG DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 5- 01 08 002 2017
Data: 20/05/2017
Horari: 10:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella
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23/05/2017 SECRETARIA

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors i Regidores:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
A Viladrau, essent les 10:00 hores del dia 20 de maig de 2017, es constitueixen, al
Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA, per a tractar
els assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en debat els següents punts de
ORDRE DEL DIA

1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE
2.- DECLARACIÓ DE DOL
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Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

d2983f17af164a90b0e25e9434134602001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.
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1.- DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE
La Sra. Alcaldessa exposa que, com coneixen els Srs. Regidors i Regidores, el
present Ple s’ha convocat en caràcter d’urgència en motiu de la sobtada mort per
accident del Sr. Eudald Formatjé i Clos, que fou Alcalde del Municipi, amb la proposta
de decretar 3 dies de dol oficial.
Posada a ratificació la urgència aquesta s’aprova per unanimitat.

2.- DECLARACIÓ DE DOL
El Consistori de Viladrau vol manifestar el seu dol per la pèrdua d’Eudald Formatjé
Clos que va representar al municipi de Viladrau 12 anys com alcalde des de l’any 1995
fins el 2007 i 4 anys com a regidor 1983-87 i persona molt compromesa també amb la
vida associativa del municipi, actualment membre de la Junta de l’Associació La Flor
del Montseny , expresident del F.C Viladrau i membre de l’Associació de Caçadors. Va
ser l’alcalde que va impulsar la creació de la Fira de la Castanya.
Es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Declarar tres dies de dol oficial els dies 20,21 i 22 de maig durant els quals
les banderes, en tots els edificis municipals, onejaran a mig pal.
Segon.- Mostrar la condolença i solidaritat del Ple d’aquest Ajuntament i de tot el
veïnat de Viladrau als familiars d’Eudald Formatjé Clos.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
INTERVENCIONS:
La Regidora Maria Formatjé, agraeix en nom seu i de tota la família les mostres de
solidaritat en aquests moments tant durs i en especial vol agrair al Guàrdia Municipal i
a la Brigada la seva col·laboració en les tasques de rescat del seu pare.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

d2983f17af164a90b0e25e9434134602001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

Metadades

Classificador:ACTA_PLE -

En nom dels treballadors municipals, la Secretaria, fa arribar també el seu afecte a la
família.
També per part del grup municipal de l’Alternativa, el Sr. Basties mostra el seu condol i
la seva solidaritat amb la família.

Signatura 2 de 2

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 10:15 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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Per últim la Sra. Alcaldessa, en nom de l’equip de govern, agraeix als Regidors i a les
persones que avui han assistit al Ple, en particular als ex-alcaldes que ens
acompanyen, la seva presència i la seva solidaritat, tot recordant la figura de l’Eudald,
la seva vinculació amb moltes entitats municipals i la seva tasca al capdavant del
Consistori.
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