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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
08/01/2019 10:53

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1861150 U0XK8-PB3WC-X2XJM 5AA85F4501B5D45117C1C659D75D50DBB6740101) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

RESOLUCIÓ
DECRETAR UN DIA DE DOL PER LA MORT EL DIA 6 DE GENER DE 2019 DE
QUATRE MUNTANYENCS ALS ANDES
El dia 6 de gener de 2019 van morir quatre muntanyencs als Andes del Perú a causa d’una
allau.
Es tracta dels joves de 26 anys Gerard Borrull Regal, veí de Serraperera, Adrià Sanjuan
Perelló, nascut a Cerdanyola però que es va traslladar al 2006 a Sant Cugat, Sergi Porteros
Villar i del guia peruà Rubén Darío Alba.
Un cinquè accidentat, que va sobreviure al sinistre, Pablo Belmonte Calderón, també veí de
Cerdanyola, va ser qui va avisar a les autoritats de l'accident. El jove ha estat traslladat a
Huaraz, capital d’Ancash, per ser tractat de les lesions.
L’article 16 del Reglament regulador del protocol, els honors, les distincions i els premis de
Cerdanyola del Vallès preveu que el Ple de l’Ajuntament podrà decretar dol oficial en el
municipi, durant els dies que estimi oportú, en el cas de fets que justifiquin aquesta
declaració, i que en els casos d’urgència, aquesta declaració podrà efectuar-se per decret
d’Alcaldia, del qual se’n donarà compte en la següent sessió que celebri el Ple.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer. DECRETAR un dia de dol oficial en el municipi de Cerdanyola del Vallès per la
mort de Gerard Borrull Regal, Adrià Sanjuan Perell, Sergi Porteros Villar i Rubén Darío Alba
.
Segon. ORDENAR que les banderes onegin a mig pal en els edificis municipals.
Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que celebri el
Ple.
Quart. COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquesta resolució a la secció de
Comunicació i a la Secció de Comunicació Institucional.

L'Alcalde

Carles Escolà Sánchez

