ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE, EN DATA 12 DE MARÇ DE 2004.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent un quart de dues del migdia del dia 12 de març de 2004, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota la presidència del
Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit es
relacionen, convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària
de caràcter extraordinari i urgent:
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sra. Maria José Serra Bedós.
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Joaquin Fontoba Solé.
-Sr. Pere Joan Bové Vallespí.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sra. Laura Galano Roqueta.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
De conformitat amb el que determina l'article 110 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, 109 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals i concordants, es transcriuen a continuació els acords plenaris adoptats.
1) Ratificació si s'escau, de la urgència de la sessió, d'acord amb el que
estableix l'article 79 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre.
El Sr. Alcalde va exposar que la urgència de la sessió venia motivada pel greu
atemptat terrorista succeït ahir dia 11 de març de 2004, a Madrid, que havia
provocat tantes víctimes, i que havia afectat afectat greument a tots per igual.
Va exposar el Sr. Alcalde que un esdeveniment d'aquestes característiques
requeria un manifest de l'Ajuntament per a rebutjar i condemnar aquest acte
tant especialment cruent i sagnant. Pel motiu exposat havia convocat
urgentment al Ple de la Corporació Municipal.
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L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Ratificar la urgència de la sessió plenària.
2. Aprovació si s'escau, del manifest de l'Ajuntament de Gandesa, davant
l'atemptat terrorista succeït a Madrid el dia 11 de març de 2004.
Davant les tristes notícies que arriben a Gandesa procedents de la ciutat de
Madrid, l'Ajuntament de Gandesa, reunit en Ple extraordinari i urgent, per
unanimitat de tots els membres de la Corporació Municipal, acorda:
PRIMER: Condemnar enèrgicament l'atemptat del dia 11 de març de 2004
ocorregut a Madrid, i que ha estat envoltat d'una especial crueltat.
SEGON: Expressar la condolència a totes les famílies de les víctimes d'aquest
atemptat i alhora, oferir-els-hi el suport que sigui necessari per aquests
moments tant difícils.
TERCER: Manifestar que el seny que caracteritza els catalans ha de fer front
al terrorisme, amb el ple convenciment de què només amb el respecte als
drets humans, i l'aplicació estricta de la llei acabarem amb aquesta bogeria
d'uns pocs que condicionen la lliure convivència ciutadana i fan tontollar
l'estabilitat del país.
QUART: Posar a disposició de l'Ajuntament de Madrid per tot allò que des de
la nostra ciutat puguem efectuar per minvar el dolor i el sofriment de les
víctimes de l'atemptat.
CINQUÈ: Convocar a tots els gandesans, entitats locals, empreses,
comerços i institucions, a participar en la manifestació que tindrà lloc avui a les
set de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, per a condemnar aquest acte
terrorista i criminal succeït a Madrid.
SISÈ: Sol·licitar al Consell Comarcal de la Terra Alta, que faci extensiva a la
resta de pobles de la comarca, la convocatòria a la manifestació promoguda
per l'Ajuntament de Gandesa, a fi de condemnar de forma unitària, la brutalitat
de l'atemptat comès a Madrid el dia 11.3.2004, expressar el rebuig a la
violència i
reafirmar que només amb l'enfortiment de les institucions
democràtiques es podrà fer front als que vo len pertorbar els drets més
fonamentals de les persones, com són els de la vida i la llibertat".
SETÈ: Donar trasllat del present acord a l'Ajuntament de Madrid, a la
Sudelegació del Govern, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat
a les Terres de l'Ebre i al Consell Comarcal de la Terra Alta, respectivament.
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Finalment el Sr. Alcalde va informar al Ple de la Corporació que mitjançant
sengles cartes, s'havia convidat a tots els ciutadans, empreses, comerciants,
entitats i institucions de Gandesa, a la manifestació
convocada per
l'Ajuntament. Una còpia de la carta es va lliurar a cada Regidor.
El Sr. Alcalde va informar que ara al migdia, els alumnes de l'Institut
d'Ensenyament Secundari i d'Idiomes Terra Alta també es manifestarien contra
aquest acte terrorista fent una concentració a la plaça de l'Ajuntament i llegint
un manifest públic. El Sr. Alcalde va invitar a tots els Regidors a ser presents
en aquest acte.
Per altra part, el Sr. Alcalde va exposar que la convocatòria efectuada per
l'Ajuntament de Gandesa seria la principal a la Terra Alta i que s'havia
comunicat a la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a
l'Ajuntament de Tortosa, respectivament, que Gandesa també se sumava a la
manifestació convocada en el mateix sentit a Tortosa, però que es faria aquí,
com un acte associat a l'organitzat a les Terres de l'Ebre, a fi d'evitar
problemes de coordinació en els desplaçaments.
Per la seva part, el Regidor Sr. Pere Bové Vallespí, del Grup Municipal CiU, va
exposar que la manifestació convocada per l'Ajuntament de Gandesa s'hauria
de comunicar també al Consell Comarcal i demanar-li col.laboració per a fer-la
extensiva a la resta de pobles de la comarca.
El Sr. Alcalde va contestar que ja s'havia fet, per telèfon i per escrit.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a dos quarts de dues del migdia de la data al
començament assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a
l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, dotze de març de dos mil quatre.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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