Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DATA 25 DE MARÇ DE 2015

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 2/4 de 12 del matí del dia 25 de març de
2015, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària sota la Presidència de l’Illm. Sr.
Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Miquel
Vilanova Cullell, Jordi Bosch Batlle, Joana Vilà Brugué i Lluís Butinyà Teixidó i dels
Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost Genís, Anna Ribas Planella,
Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana, Xavier Bosch Pujol, David Juan
Garganta, Ferriol Masó Frigolé, Jordi Bosch Lleó i Joan Luengo Sala.
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

El Sr. Alcalde-President obre l’acte públic.
següent:

Hi és

Dóna el bon dia a tothom i els diu el

“Fem aquest Ple Extraordinari i Urgent perquè, en el dia d’ahir, els Portaveus dels
diferents grups municipals, aquí presents, excusant al Tinent d’Alcalde, Sr. Lluís
Costabella Portella i la Regidora, Sra. Alexandra Pazos Massanas, que els ha estat
impossible poder assistir en aquesta convocatòria, varem acordar fer aquest Ple
Extraordinari i Urgent;
després de conèixer, malauradament, que en aquest
accident aeri que va succeir als Alps francesos hi havia gent de Banyoles i de la
nostra comarca o vinculats a la nostra Ciutat i que, precisament, havien perdut la
vida d’una manera sobtada, trista i desesperant.
I, que tots hem tingut ocasió de
veure les imatges devastadores i colpidores d’aquest accident aeri.

I, si els sembla bé, abans de començar aquesta sessió plenària guardaríem un
minut de silenci en memòria d’ells.

-Tot seguit els assistents al Ple es posen en peu i es disposen a guardar un minut
de silenci-

A continuació els diu:
“Permeti’m abans de llegir els acords que avui es prenem en aquest Ple, agrair la
seva assistència, aquí, de tots vostès.
També, representants de la Cambra de Comerç i de la Generalitat de Catalunya, el
Director General d’Emergències; i, del banyolí, JA i bon amic d’en CM, que va ser
qui ahir em va haver de donar la fatal notícia, que ell viatjava en aquest avió,
malauradament.
També, amics d’en CM, del Rotary Club; ciutadans i ciutadanes i amics i amigues.
I, a tota la gent de la família d’Inoxpa, a la família de Mimasa, a la família del Sr.
CM i a la família G, que avui ens poden acompanyar.
Així com, als mitjans de comunicació que avui donen aquesta cobertura.
A tots, benvinguts a Banyoles desgraciadament per aquest fet lamentable.”
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A continuació el Sr. Alcalde dóna lectura a les propostes d’acords:
PRESIDENCIA
1.1.- DECLARACIO DE DOL PER A LES VICTIMES de l’accident d’avió
succeït ahir al migdia als Alps francesos, i, acompanyar en aquests
moments les famílies de les víctimes i, de forma especial, al banyolí
Senyor CMM, i a la família de les Senyores MLRS i MS, relacionades amb la
Ciutat i amb l’empresa Inoxpa.
Amb motiu de l’accident d’avió succeït ahir al migdia als Alps francesos, el Ple de
l’Ajuntament de Banyoles vol manifestar el seu dol i, alhora, acompanyar en
aquests moments les famílies de les víctimes, i de forma especial, al banyolí
Senyor CMM, i a la família de les Senyores MLRS i MS, relacionades amb la Ciutat i
amb l’empresa Inoxpa.
Per tot l’exposa’t, el Ple ACORDA:
Primer.- Declarar dol, a tot el terme municipal de Banyoles, els dies 25, 26 i 27 de
març de 2015.
Segon.- Durant aquest període de dol se suspendrà la celebració de recepcions i
actes oficials i les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències
municipals i resta de corporacions públiques de Catalunya.
Tercer.- Posar-nos a disposició de les famílies afectades pel que sigui necessari.

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la DECLARACIO DE DOL PER A LES
VICTIMES
de l’accident d’avió succeït ahir al migdia als Alps francesos, i,
acompanyar en aquests moments les famílies de les víctimes i, de forma especial,
al banyolí Senyor CMM, i a la família de les Senyores MLRS i MS, relacionades amb
la Ciutat i amb l’empresa Inoxpa.
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat aquests acords.

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tots i a totes i aixeca la sessió plenària. I els
diu: “Ara, a les 12 del migdia farem un minut de silenci aquí davant de la Casa
Consistorial.”

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 11
h 40 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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