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ACTA NÚM. 04/2013

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2013.

Data: 2 de maig de 2013.
Horari: Inici a les 13,30 h i acabament a les 13,45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 13,30 hores del dia dos de maig de dos mil tretze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el Ple
de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde;
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).

Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU)
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP)

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
No es donen.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb
quòrum d’assistència suficient.
ACTES PRÈVIS
Prèviament es fa constar que s’ha realitzat a la plaça de l’Església, davant la Casa Consistorial, una concentració de
condemna i rebuig contra els actes de violència de gènere amb resultat de dos pesones mortes pels homicidis ocorreguts
el dia 30 d’abril de 2013. A l’acte, a més dels vilatans i les vilatanes que han volgut manifestar la seva solidaritat, han pres
part el Delegat del Govern a Lleida el Sr. Ramón Farré i Roure, la Subdelegada del Govern de l’Estat a Lleida Sra.
Inmaculada Manso Ferrándiz i el Delegat dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família, regidors
de l’Ajuntament, a més de representants de la Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Segrià, dels Mossos
d’Esquadra, Guàrdia Civil i el personal municipal.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent
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ORDRE DEL DIA:

ÚNIC.- MANIFEST DE CONDEMNA I REBUIG CONTRA ELS ACTES DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE AMB RESULTAT DE DOS PESONES MORTES PELS HOMICIDIS OCORREGUTS
EL DIA 30 D’ABRIL DE 2013.
L’Alcalde-Presiden efectua el següent
MANIFEST:
Davant els tràgics fets ocorreguts en la tarda del passat dimarts, els regidors i regidores del Ple
de l’Ajuntament d’Alcarràs manifesten:
Primer.- Volem expressar el nostre enèrgic rebuig a aquests cruels assassinats i el condemnen
públicament.
Segon.- Tots els grups municipals aquí presents manifestem sense cap tipus de fissura el
nostre refús a la violència de gènere, una veritable xacra social que, malauradament, afecta a
la nostra societat i que no entén de cultures, nacions ni pobles.
Tercer.- En nom del poble d’Alcarràs condemnen aquests i tots els tipus de violència i volem fer
palès que no tindran cabuda en la societat alcarrassina.
Quart.- Des d’aquest ple volem traslladar el nostre condol i la nostra solidaritat a les famílies de
les víctimes, especialment a les dues nenes que han perdut la seva mare i a la vídua, així com
solidaritzar-nos amb totes les víctimes de maltractaments.
Cinquè.- Des de l’Ajuntament seguirem treballant perquè episodis com aquests no es
repeteixin.
Sisè.- Volem personar-nos com a acusació particular per defensar, en primer lloc, dues
víctimes menors d’edat nascudes a Alcarràs; però també per impedir que l’autor d’aquests fets
torni a conviure entre nosaltres i per tal que sobre ell recaigui tot el pes de la justícia. Volem
d’aquesta manera deixar ben clar quina és i quina serà la resposta d’aquest ajuntament contra
episodis com aquests.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28
de novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 2 de maig de 2013.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
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L'ALCALDE.

