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AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Expedient: 01.2 1/2022
Procediment: Alcaldia i equip de govern Gestió gabinet d'alcaldia
Data: 21/09/2022

DECRET D'ALCADIA
Motivació
Davant dels fets ocorreguts en el dia d’avui en que ha resultat morta una veïna de Ripoll, i ha estat
detinguda la seva parella com a persona presumptament relacionada amb la seva mort, es
considera convenient decretar un dia de dol a la població i proposar una concentració demà a les
20 hores a fi de condemnar fermament els fets.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l'alcalde, en virtut d'allò establert en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 53 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.
Disposició
L'alcalde resol:
Primer. Condemnar enèrgicament, en nom de l'Ajuntament, la mort d'una veïna de Ripoll.
Segon. Disposar que des del Consistori es seguirà treballant per l'erradicació de tota violència.
Tercer. Diposar que les banderes del consistori onegin a mitja alçada durant tota una jornada,
amb motiu de dol i per acompanyar a la família i amics de la víctima.
Quart. Proposar una concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll, amb cinc minuts de silenci a
les 20 hores del dia de demà, dia 22 de setembre, en record de la víctima i com a manifest del
rebuig a la violència.
Cinquè. Agrair als diferents mitjans d'emergència que s'han mobilitzat arran de la tràgica notícia.
Sisè. Convocar als membres del Consistori a la concentració convocada per demà davant de
l'Ajuntament de Ripoll.
Ho mana i signa electrònicament, l'alcalde, il·lustríssim senyor Jordi Munell Garcia, a Ripoll en la
data i en el lloc assenyalats, de la qual cosa com a secretari municipal en dono fe i ho certifico
Jordi Munell Garcia
Alcalde

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari
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