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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, va restar
assabentat del següent assumpte:
"DONAR

COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 76 DE DATA 8 DE
GENER DE 2019 PER DECRETAR UN DIA DE DOL PER LA MORT EL DIA 6 DE
GENER DE 2019 DE QUATRE MUNTANYENCS ALS ANDES
El senyor Alcalde dóna compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 76 de data 8 de gener de
2019 que es transcriu literalment a continuació:
“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
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Ple.
Quart. COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquesta resolució a la secció de
Comunicació i a la Secció de Comunicació Institucional.”"
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

