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AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

 

ACTA NÚM.  5/2013 

 

     SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

DE L'AJUNTAMENT PLE 

 

    DIA: 28  DE MAIG DE 2013 

 

 

 

 

A  Caldes  de Malavella, el vint-i-vuit de maig de  dos mil tretze,  sota la Presidència del 

Sr.  Alcalde, es reuneixen els membres  de  l'Ajuntament   Ple per tal de celebrar sessió 

ordinària en primera  convocatòria  amb assistència dels Srs. Pere Oliveras Farrerós, 

Gemma Alsina i Mir, Ma. Mercè Rossell i Rius, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Joan 

Colomer i Llinàs, Anna Ma. Sàbat i Mir,  Lluís Comalada i Guinó, Victoriano Ramos i 

Alfonso, Isabel Lozano Ruiz, Elizabeth Mesa Vega i José Fernández Celada, i amb 

l’absència excusada del Sr. Jordi Aparicio i Español. Actua com a Secretària la de la 

Corporació Sra. Maria Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d'assistents constitueix el  quòrum   establert per l'article 46.2 

c) de la Llei 7/1985,  Reguladora de les bases del règim local, l'Alcalde declara oberta   

la sessió a les set de la tarda  i posa en  consideració  dels assistents el lamentable i 

tràgic succés que ha motivat la convocatòria d'aquesta sessió. 

 

Seguidament els senyors Regidors que es manifesten degudament notificats per celebrar 

aquesta sessió passen a debatre els punts següents: 

 

1.- MANIFESTACIÓ SOBRE LA URGÈNCIA D'AQUESTA SESSIÓ. 

 

D'acord amb el que estableix l'art. 79 del Reglament d'organització i funcionament dels 

Ens Locals els senyors regidors per unanimitat voten a favor d'aquesta convocatòria i 

celebració urgent de la sessió plenària. 

 

 

2.- MANIFEST  DE REBUIG  I DECLARACIÓ DE DOL OFICIAL. 

 

MANIFEST: 

 

El regidors i regidores dels diferents grups  que conformem aquest Ajuntament de 

Caldes de Malavella , reunits en  Ple, davant el tràgic succés esdevingut  aquest matí, 

 

MANIFESTEM: 

 

El nostre més enèrgic rebuig als actes de violència que afectant a una família del nostre 

municipi han comportat  la mort d’una veïna  i  les lesions a una altra. 
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Tots els grups municipals aquí reunits condemnem públicament aquests actes i  refusem 

la violència domèstica i la violència de gènere  com a veritable  xacra social  que afecta 

malauradament la nostra societat i que no entén de cultures ,  pobles ni nacions. 

 

Mostrem així mateix el nostre rebuig davant totes les manifestacions de violència, 

física, psicològica, econòmica, social o estructural, que impedeixen a  persones  de la 

nostra societat   poder tenir garantits els seus drets com a ciutadans. 

 

Manifestem   el condol,   la  solidaritat  i el respecte del  Ple d'aquest Ajuntament,  així 

com   dels veïns d’ aquest nostre municipi  als  familiars de les víctimes. 

 

Des de l’Ajuntament   seguirem treballant   per  intentar evitar que episodis com aquest 

es repeteixin. 

 

Es DECLARA: 

 

Dol  oficial al municipi fins a  les 24 hores del dia 29 de maig,   la bandera  de l’ edifici 

municipal, onejarà a  mig pal. 

 

Es  CONVOCA  un acte en què es guardarà un  minut de silenci, demà dijous dia  29  a 

les dotze del migdia. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s'aixeca la sessió essent un quart de vuit del 

vespre i d'ella la present acta del contingut de la qual, jo, la secretària, en dono fe. 


